
    Mesto Kežmarok 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

 

  

 

 
 

                                                                                                            Kežmarok 18.02.2021      

 

                                                                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 25.02.2021 o 9:30 hod. 

vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska na ul. Starý trh 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. Správa hlavného kontrolóra Mesta Kežmarok o kontrolnej činnosti za rok 2020 

4. Správa o činnosti Mestskej polície  Kežmarok za rok 2020 

5. Správa o plnení uznesení prijatých MsZ 
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k preklenovaciemu úveru „Dobudovanie základnej technickej 

infraštruktúry v Kežmarku“ 
7. Návrh na schválenie preklenovacieho úveru na projekt „ Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry 

v Kežmarku“. 

8. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2021 
9. Návrh na schválenie spolufinancovania a predloženia  žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie 

z environmentálneho fondu:  

       -  Názov projektu: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy Spoločensko-športové 

 centrum, Kežmarok 

10. Návrh na schválenie spolufinancovania a predloženia  žiadosti o poskytnutie príspevku z Fondu na podporu 

športu 

      -  Názov projektu: Rekonštrukcia Spoločensko-športového centra, Kežmarok 

11. Návrh na dotácie pre ostatné športové kluby mimo MŠK z rozpočtu mesta na rok 2021 podľa VZN č. 3/2016 

12. Prerokovanie návrhu cenového výmeru maximálnej ceny pohrebných služieb  

13. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Kežmarok na roky 2014 – 2022 – za  rok 2020 

14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. .../2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 8/2020 o poskytovaní sociálnych služieb  

15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. .../2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Kežmarok  č. 11/2019 o miestnych daniach v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 

3/2020  

16. Návrh na zabezpečenie kompenzácie pre nájomcov nebytových priestorov vo vlastníctve mesta z dôvodu 

opatrení a obmedzení štátnych orgánov prijatých v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 

17. Rekonštrukcia nájomného bývania v objekte na ul. Dr. Alexandra č. 16 – návrh na výstavbu 

18. Návrh na odstúpenie od zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti  GEOVRT Kežmarok s.r.o. 

19. Návrh na zrušenie uznesenia č. 339/2020 zo dňa 10.12.2020 

20. Návrh na prenájom nebytových priestorov: 

20.1- návrh na prenájom nebytových priestorov na ul. Tvarožnianska 3,  060 01 Kežmarok  pre 

Jaroslava Zavackého, Allendeho 2769/38, 059 51 Poprad – Matejovce, IČO 37435451 

20.2 - návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka  s.č. 

2250, Nižná brána 19 Kežmarok na rok 2021 pre Občianske združenie Klub priateľov Magury, 

Michalská 18, 060 01 Kežmarok 
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20.3 návrh na prenájom nebytových priestorov a športovísk v areáli futbalového štadióna F1 a F2 

a v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka  s.č. 2250 Nižná brána 19 Kežmarok na rok 2021 pre 

1. Mestský futbalový klub Kežmarok Trhovište 2 Kežmarok 

 

21. Návrh na prenájom časti pozemku: 

  návrh na prenájom častí pozemkov KNE 417/2, 417/3, 417/4, 687/2, 688/4, 688/5, 688/2 a KNC 

3182 vo vlastníctve mesta Kežmarok v k.ú. Kežmarok – Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 

Bratislava 

22. Návrh na prenájom pozemku: 

 22.1 Návrh na prenájom pozemku parc. č. KN-C 1789/1 v k.ú. Kežmarok pre Slavka Zemančíka, 

 Petržalská 1637/2, 060 01 Kežmarok, IČO 40124525 

 22.2 Návrh na výpožičku častí pozemkov za účelom plánovanej výstavby vere,jného osvetlenia 

s prístupovej komunikácie k IBV Suchá hora v Kežmarku do 31.12.2021- Ing. Jozef Debre,  Suchá hora 1800/38, 

060 01 Kežmarok 

23. Návrh na zriadenie vecného bremena: 

23.1 Zriadenie vecného bremena – umiestnenie vodovodu, kanalizácie (splašková + dažďová), 

komunikačný kábel, verejné osvetlenie a ich príslušenstva do 31.12.2021 – Ing. Jozef Debre, Suchá hora 

1800/38, Kežmarok 

23.2 Návrh na zriadenie vecného bremena –In rem – právo prechodu peši a prejazdu cez slúžiaci 

pozemok k stavbe „ Krematórium Kežmarok“ v prospech Jozef Galica, Slavkovská 2408/44, Kežmarok  

– do 31.12.2021 

24. Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia: 

- zmena a doplnenie uznesenia č. 101/2019 zo dňa 25.04.2019- Ing. Jozef Debre, Suchá hora 1800/38 

Kežmarok 

25. Návrh na opakovaný nájom bytov: 

  Gen. Štefánika 1049/14 

               Košická 2224/12 

               Lanškrounská 2527/1B 

               Košická 2374/1 

26. Návrh na predĺženie nájmu bytu č. 18 

 Weilburská 2396/ 3 

27. Návrh na nájom bytu: 

 č.  2.  Lanškrounská 2527/1B 

               č. 19 Weilburská 2396/3  

28.  Návrh na zrušenie uznesenia č. 336/2020 zo dňa 10.12.2020 – Mariia Bodnar 

29.  Rôzne 

30. Interpelácie 

31. Záver  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA 

primátor mesta 


