
    Mesto Kežmarok 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

 

  

 

 
 

                                                                                                                 Kežmarok 17. 07. 2020

 

                                                                P o z v á n k a 
 

V zmysle § 13 zákona. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

z v o l á v a m 
 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku na deň 23. 07. 2020 o 12.30 hod. 

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Kežmarku 

 

 

 
Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku a voľba návrhovej komisie, volebnej 

komisie a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2020 o poskytovaní sociálnych služieb 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019, ktorým sa určuje suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej 

určenia a platenia úhrady za poskytovanie sociálnej služby v ZPS a ZOS Kežmarok 

5. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Zariadenia pre seniorov a Zariadenia 

opatrovateľskej služby, Vyšný mlyn 13, 060 01  Kežmarok 

6. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 

 - Návrh na budúci prenájom nebytových priestorov vrátane parkovacích miest v objekte s názvom    

   „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kežmarku“ pre spoločnosť AGEL SK a. s.,     

   Palisády 56, 811 06 Bratislava 

 - Návrh na budúci prenájom nebytového priestoru lekárne vrátane parkovacích miest v objekte                        

   s názvom „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kežmarku“ pre Nemocnicu                              

   Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n. o., Huncovská 42, Kežmarok 

- Návrh na budúci prenájom nebytového priestoru v objekte s názvom „Centrum integrovanej  

   zdravotnej starostlivosti v Kežmarku“ pre spoločnosť B. Braun Avitum s. r. o., Hlučínska 3, 831 01  

   Bratislava 

- Návrh na predĺženie doby nájmu nebytového priestoru v budove Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra   

   v Kežmarku, n. o., Huncovská 42, Kežmarok pre spoločnosť B. Braun Avitum s. r. o., Hlučínska 3,   

   831 01 Bratislava 

7. Návrh na doplnenie uznesenia č. 81/2020 

8. Návrh na zmenu uznesenia č. 72/2020 

9. Záver 

 

 

 

 

 

 

 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA 

primátor mesta 


