Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Kežmarok 25. 06. 2021

Pozvánka
V zmysle § 13 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku na deň 01. 07. 2021 o 13.00 hod.
v zasadacej miestnosti Mestského úradu 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 schválenie spolufinancovania a predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Názov projektu: Rekonštrukcia objektu Hradné námestie 3 – Environmentálne centrum
4. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2021
5. Návrh na dotácie pre ostatné športové kluby mimo MŠK z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2021
podľa VZN č. 3/2016
6. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam
6.1. Návrh na zriadenie vecného bremena - umiestnenie elektrickej prípojky k stavbe
v Záhradkárskej osade Kamenná baňa, k. ú. Ľubica - Miroslav Valaštiak a manželka Marta
Valaštiaková, Kežmarok
6.2. Návrh na zriadenie vecného bremena - umiestnenie vodovodnej prípojky k stavbe:
„Čerpacia stanica pohonných látok OMV Huncovce“ , k. ú. Kežmarok - SLOVKRED, s. r. o., Poprad
6.3. Návrh na predĺženie doby, počas ktorej nebude spoločnosť Lesy mesta Kežmarok, s. r. o.
platiť nájomné za nájom lesného majetku v k. ú. Tatranská Lomnica, Mlynčeky, Stráne pod Tatrami
a Kežmarok
6.4. Návrh na prenájom objektu na ulici Starý trh 518/47, Kežmarok - Spravbytherm s. r. o.,
Kežmarok
6.5. Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia č. 172/2020 zo dňa 15.10.2020 – ERATEAM s. r. o.,
Kežmarok
6.6. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemku a podmienok obchodnej verejnej
súťaže na predaj pozemku na výstavbu garáže, k. ú. Kežmarok
6.7. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového
priestoru v objekte Hlavné námestie 118/3, Kežmarok
6.8. Návrh na zrušenie uznesenia č. 29/2021 zo dňa 25.02.2021 – MUDr. Anton Usachov
6.9. Návrh na nájom bytu č. 19, Weilburská 2396/3
7. Rôzne
8. Záver

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

