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                                                                                                                 Kežmarok 21. 05. 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 27. 05. 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 o plnení uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok na obdobie 2. polroka 2021 

5. Správa z vykonanej kontroly 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta Kežmarok za rok 2020 

7. Návrh Záverečného účtu Mesta Kežmarok za rok 2020 

8. Návrh na schválenie zmeny podmienok poskytnutého preklenovacieho úveru na projekty – „Zníženie 

energetickej náročnosti verejných budov MŠ Ul. Cintorínska v Kežmarku“ a „Spája nás voda Nowy 

Targ – Kežmarok“, 

9. Návrh na schválenie zmeny podmienok poskytnutého dlhodobého účelového úveru 

10. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta  k návrhu na schválenie  prijatia preklenovacieho úveru  

na realizáciu projektu „Rekonštrukcia renesančnej NKP Zvonica v Kežmarku“.  

11. Návrh na schválenie preklenovacieho úveru  na projekt „Rekonštrukcia renesančnej NKP Zvonica 

v Kežmarku“ 

12. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2021 

13. Návrh na schválenie spolufinancovania a predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

Názov projektu: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok 

14. Návrh na voľbu členov komisií Mestského zastupiteľstva v Kežmarku 

15. Návrh rozdelenie dotácií pre ostatné kultúrne kluby z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2021 podľa 

VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 8/2016 

16. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 

16.1.  Návrh na zriadenie vecného bremena - umiestnenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky 2 rodinných domov,  

          k. ú. Kežmarok, Kláštorná ulica, Ing. Stanislav Šoltés a manželka Ľubomíra Šoltésová, Kežmarok 

16.2.  Návrh na zriadenie vecného bremena - odberné elektrické zariadenia na stavbu - Záhradkárska osada  

          Kamenná baňa Kežmarok, k. ú. Kežmarok a k. ú. Ľubica, Východoslovenská distribučná, a.s., Košice 

16. 3. Návrh na zriadenie vecného bremena - umiestnenie elektrickej prípojky k stavbe v Záhradkárskej osade 

          Kamenná baňa, k. ú. Kežmarok a k. ú. Ľubica, Mgr. Marek Hovaňák, Kežmarok 

16.4.  Návrh na zriadenie vecného bremena - umiestnenie elektrickej prípojky k stavbe v Záhradkárskej osade 

          Kamenná baňa, k. ú. Ľubica, Pavol Viener a manželka Janka Vienerová,  Kežmarok 

16.5.  Návrh na zriadenie vecného bremena - umiestnenie elektrickej prípojky k stavbe v Záhradkárskej osade 

          Kamenná baňa, k. ú. Ľubica,  Peter Pisoň, Kežmarok 

16.6.  Návrh na zriadenie vecného bremena - splašková kanalizácia a verejný vodovod IBV Suchá hora,  

          postúpenie práv a povinností investora z pôvodného vlastníka Ing. Jozefa Debreho, Kežmarok  

          na Podtatranskú vodárenskú spoločnosť, Poprad 
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16.7.   Návrh na zriadenie vecného bremena - Elektrická NN prípojka na ulici Priekopa, k. ú. Kežmarok  

     pre RONDO s.r.o., Kežmarok  

16.8.   Návrh na zriadenie vecného bremena - teplovodný prepoj troch kotolní na sídlisku Juh pre využitie  

        geotermálnej energie z vrtu s príslušenstvom, k. ú Kežmarok pre Spravbytherm s.r.o., Kežmarok  

16.9.    Návrh na zriadenie vecného bremena - umiestnenie elektrickej prípojky ku garáži na ul. Garbiarskej,  

        k. ú. Kežmarok pre Štefana Kleina a manželku Miriam Kleinovú, Kežmarok 

         16.10. Návrh na zriadenie vecného bremena - rozšírenie NN sústavy v Záhradkárskej osade Kamenná baňa,  

        k. ú. Kežmarok, Východoslovenská distribučná, a. s., Košice 

       16.11. Návrh na zriadenie vecného bremena - prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava 

        s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku vodovodná prípojka,  

        kanalizácia splašková, odberné elektrické zariadenie pre Prešovský samosprávny kraj, Prešov 

       16.12. Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia č. 65/2019  zo dňa 25.04.2019 – AGROSTAV,  

         stavebno-obchodné družstvo, Nová 74, 058 80 Poprad-Veľká 

 16.13. Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia č. 66/2019 zo dňa 25.04.2019 a č. 162/2019 zo dňa 20. 06. 2019  

           - Zuzana Havira Bóryová, Suchá hora 29, 060 01 Kežmarok  

 16.14. Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia č. 92/2020 zo dňa 01.06.2020 – SLOVENSKÝ 

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

    16.15. Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia č. 201/2019 zo dňa 12.09.2019 – Železnice Slovenskej republiky, 

               Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

       16.16. Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia č. 203/2019 zo dňa 12.09.2019 – SLOVENSKÝ  

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

      16.17. Návrh na predĺženie bezplatného nájmu  lesného majetku v k. ú. Tatranská Lomnica, Mlynčeky, 

                 Stráne pod Tatrami a Kežmarok, Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. 

      16.18. Návrh na predĺženie nájmu rodinného domu na ul. Slavkovskej 712/47, Kežmarok – Brija Rastislav, Kežmarok 

      16.19. Návrh na prenájom častí pozemkov pod stánkami pri gymnáziu v k. ú. Kežmarok, FETO s.r.o., Spišská Belá 

      16.20. Návrh na prenájom časti pozemku na sídlisku Juh v k. ú. Kežmarok pre implementovacie stanice pre                               

                 elektromobily,  GTIS charging Sk s.r.o., Trenčín 

      16.21. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemkov a podmienok obchodnej verejnej súťaže  

        na predaj pozemkov na výstavbu polyfunkčného domu na sídlisku Juh, k.ú. Kežmarok. 

      16.22. Návrh na stanovenie náhrady za obmedzenie vlastníckych práv k lesným pozemkom – cyklistický chodník        

                Tatranská Lomnica – Tatranská Kotlina, pre Mesto Vysoké Tatry, Starý Smokovec 

 16.23. Návrh na vymenovanie 2 členov komisie, poslancov MsZ v Kežmarku – otváranie a  

        vyhodnotenie súťažných návrhov OVS, odpredaj bytu  na ul. Lanškrounská 21, Kežmarok 

16.24. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov  

         v objekte Polikliniky, Hviezdoslavova č. 253/27, Kežmarok 

 16.25. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom časti pozemkov v areáli  

           starého a nového cintorína na osadenie sviečkomatov v k. ú. Kežmarok  

17. Rôzne 

18. Interpelácie 

19. Záver 

 

 

 

 

 

 

 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA 

primátor mesta 


