
MESTO KEŽMAROK 
Hlavné námestie 1, 060 01 KEŽMAROK 

Kežmarok 20.04.2017 

 

P o z v á n k a. 

 
V zmysle § 13 zák. SNR č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

z v o l á v a m 
 

 zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku na deň  27.04.2017 o 14:00 hod. 

v Mestskom kultúrnom stredisku na ul. Starý trh v Kežmarku. 
 
Program: 

1. Otvorenie. 
2. Voľba  návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky a schválenie programu 

Mestského zastupiteľstva v Kežmarku. 
3. Správa o plnení uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom v Kežmarku. 
4. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2017, ktorým sa mení VZN č. 17/2015, v znení VZN č.21/2015 a 

VZN č.1/2016 Trhový poriadok - príležitostné trhy festival Európske ľudové remeslo  
5. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 3/2017  
6. Návrh na schválenie spolufinancovania a predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok  

zo zdrojov EÚ na projekt: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl (Vybavenie odborných     
učební) 

7.  Návrh na schválenie spolufinancovania a predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok  
zo zdrojov EÚ na projekt: Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov klímy v rámci stavby:  Most 
SEVER 

8.   Návrh na schválenie spolufinancovania a predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok  
zo zdrojov EÚ na projekt: Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry (Cesta okolo 
historického centra) 

9.   Návrh na odpredaj parcely číslo KN-C 6673/3 a parcely číslo KN-E 6673 , k.ú. Kežmarok pre TOREAL,     
  s.r.o., Pradiareň, Kežmarok 

10. Návrh na zverenie majetku do správy VPS Kežmarok   - miestne komunikácie 
11. Návrh na prenájom nebytových priestorov  

a/ v budove Polikliniky, Hviezdoslavova 27, Kežmarok pre Nemocnicu Poprad, a.s. Banícka 803/28. 
b/ bufet na letnom kúpalisku – MsKS Kežmarok. 

12.  Návrh na prenájom pozemkov: 
a/ pozemku KN-C 2187 záhrady, časť 3 na ul. Pod Traťou v Kežmarku pre Vieru Matejovskú trvale bytom 
Pod traťou 8, Kežmarok. 

  b/ časti  pozemku KN-C 2187, záhrady, časť 2, na ul. Pod Traťou v Kežmarku pre Bc. Michala Kriška     
  trvale bytom Pri zástavke 942/8, Kežmarok. 

13.  Návrh na opakovaný nájom bytov -  bytový dom Gen. Štefánika 1049/14 – byt č. 5,9,25,27,29,31; bytový  
dom Košická 2466/5, byt č. 5; bytový dom Košická 2485/13, byt č. 10 

14.  Návrh na zriadenie vecného bremena – VSD, a.s. Košice   
- stavba „Kežmarok - úprava TS Hrad a optimalizácia zapojenia"  
- stavba  „Kežmarok, Meštiansky dom - SO 01 Rozšírenie NN siete"  

15.  Rôzne 
16.  Interpelácie 
17.  Záver  

 
 

 
        PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 
                                                                                                                       primátor mesta  

 


