
    Mesto Kežmarok 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

 

  

 

 
 

                                                                                                                 Kežmarok 12. 04. 2021

 

                                                                P o z v á n k a 
 

V zmysle § 13 zák. 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 15. 04. 2021 o 12.30 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. Návrh na výpožičku nebytových priestorov v Poliklinike súp. č. 253 na ul. Hviezdoslavova č. 27, 

Kežmarok pre Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby, Vyšný mlyn 13, 

Kežmarok 

4. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností – prevádzková 

budova „Dom správcu cintorína“ a pozemkov 

5. Návrh na úpravu časti uznesenia MsZ v Kežmarku č. 17/2021 - „Rekonštrukcia nájomného 

bývania v objekte na ul. Dr. Alexandra 16“ 

6. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 

6. 1. Návrh na odňatie budov zo správy Mestského kultúrneho strediska  

6. 2. Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia č. 101/2019 zo dňa 25.04.2019 - Ing. Jozef Debre, Suchá  

       hora 1800/38, Kežmarok - „IBV Suchá hora Kežmarok – Rozšírenie distribučnej siete plynu“ 

6. 3. Návrh na zriadenie vecného bremena pod stavbou vo vlastníctve mesta Kežmarok 

       stavba: „Rekonštrukcia zimného štadióna v Kežmarku, Dostavba a prestavba pre účely  

       nízkoenergetickej haly“ Stavebný objekt: „SO 110 – Kanalizácia“ SR, SLOVENSKÝ  

       VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie 8, Banská Štiavnica,   

       Organizačná zložka podniku – Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný  

       závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice.  

6. 4. Návrh na prenájom pozemku parc. C-KN č. 1719, k. ú. Kežmarok vo vlastníctve  

       TATRAPONK, spoločnosť s ručením obmedzeným, Slavkovská 714/31, 060 01 Kežmarok  

7. Záver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA 

primátor mesta 


