
Uznesenie  

z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 25. 06. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 126/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e  program rokovania Mestského zastupiteľstva v Kežmarku takto: 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku a voľba návrhovej 

komisie, volebnej komisie a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. Návrh VZN mesta Kežmarok č. .../2020, ktorým sa mení VZN mesta Kežmarok                        

č. 11/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských 

zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok v znení VZN mesta Kežmarok                        

č. 5/2019 a VZN mesta Kežmarok č. 14/2019 

4. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2020 

5. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 

 Návrh na prenájom ľadovej plochy v objekte Zimného štadióna pre Základnú školu 

s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok 

 Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti majetku podľa § 7a ods. 2 písm. c) zák.                    

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v súvislosti s ukončením povinnosti mesta 

vymedzenej v § 7a ods. 1 zák.  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

6. Záver 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA 

               primátor mesta  

 

 

Uznesenie  

z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 25. 06. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 127/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

v o l í  do návrhovej komisie    

 p. poslankyňu Eleonóru Levickú 

 p. poslanca Jaroslava Maitnera 



v o l í  do volebnej komisie 

 p. poslanca Miroslava Perignátha za predsedu komisie 

 p. poslankyňu Martu Sabolovú za člena komisie 

p. poslankyňu Janku Gantnerovú za člena komisie 

  

b e r i e     n a      v e d o m i e     

-  primátorom určených  overovateľov zápisnice 

p. poslankyňu Janu Majorovú Garstkovú 

 p. poslanca Jozefa Matiu 

 

-  primátorom určenú zapisovateľku 

 p. Veroniku Klukošovskú  

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA 

               primátor mesta  

 

 

Uznesenie  

z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 25. 06. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 128/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení mesta 

Kežmarok č. 7/2020,  ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie mesta Kežmarok                 

č. 11/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských 

zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok v znení Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 5/2019 a Všeobecne záväzného  nariadenia  mesta Kežmarok č. 14/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA 

               primátor mesta  



Uznesenie  

z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 25. 06. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 129/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e  

 

a) zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 03/2020 podľa 

predloženého návrhu,  

 

b) zvýšenie príspevku pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok – bežné výdavky                                              

vo výške 8 200 €,  

 

c) zvýšenie príspevku pre Mestské kultúrne stredisko na bežné výdavky   vo výške 11 300 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA 

               primátor mesta  

 

 

Uznesenie  

z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 25. 06. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 130/2020 

 

Mestské  zastupiteľstvo  v Kežmarku 

r o z h o d u j e  

v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 písm.c) zákona Slovenskej národnej rady č. č.138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom ľadovej plochy s príslušenstvom 

v objekte Zimného štadióna v Kežmarku na dobu určitú do 31.05.2021, podľa rozpisu 

vyhotoveného príspevkovou organizáciou VPS mesta Kežmarok, pre Základnú školu 

s materskou školou, Nižná brána 8, 060 01 Kežmarok, IČO 37874268, je prípad hodný 

osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Ide o prenájom ľadovej plochy s príslušenstvom pre nájomcu, ktorý bude 

zabezpečovať tréningové procesy zamerané pre žiakov 5.ročníka s rozšíreným vyučovaním 



športovej prípravy zameranej na ľadový hokej a korčuľovanie pre žiakov predmetnej 

školy. Nájomca bude využívať ľadovú plochu na základe predloženého harmonogramu 

vyhotoveného príspevkovou organizáciou VPS Mesta Kežmarok. 

s ch v a ľ u j e  

prenájom ľadovej plochy pre Základnú školu s materskou školou, Nižná brána 8,                      

060 01 Kežmarok, IČO 37874268 na dobu určitú do 31.05.2021, podľa rozpisu 

vyhotoveného príspevkovou organizáciou VPS mesta Kežmarok, za nájomné podľa 

platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA 

               primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 25. 06. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 131/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d u j e 

o prebytočnosti budovy materskej školy so súpisným číslom 1573, postavenej na pozemku 

parcely registra C-KN č. 2492, zapísanej v LV č, 3552 v katastrálnom území Kežmarok 

podľa § 7a ods. 2 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v súvislosti s ukončením 

povinnosti mesta vymedzenej v § 7a ods. 1 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA 

               primátor mesta 


