
  

 

 Mesto Kežmarok 

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      V Kežmarku 08.12.2022

                                             

                                

               P o z v á n k a 
 

           V zmysle § 13 zákona 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 14. decembra 2022  o 09:30 hod. 

v zasadacej miestnosti v Strednej odbornej škole, Garbiarska 1,  060 01 Kežmarok 

 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku, voľba návrhovej komisie, volebnej 

komisie a mandátovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. Správa o plnení uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2023 

5. Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2022 

6. Návrh na schválenie zmeny podmienok poskytnutého terminovaného ( preklenovacieho) úveru 

235/2021 
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č..../2022 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. ... /2022 o financovaní základných 

umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok 

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. ... /2022 o určení výšky mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách a školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok 

10.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. ...../2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná  

časť Územného plánu mesta Kežmarok – Zmeny a doplnky č. 26/2022 

11.  Stanovisko kontrolóra k rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024-2025 

12.  Návrh rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2023 s výhľadom na roky 2024-2025 

13.1 Návrh na prenájom nebytových priestorov v Mestskej športovej hale Vlada Jančeka, Futbalovom  

        štadióne F1, Futbalovom štadióne F2 a Zimnom štadióne pre Mestský športový klub, Trhovište 748/2,   

        Kežmarok 

13.2 Návrh na prenájom nebytových priestorov v Mestskej športovej hale Vlada Jančeka, Futbalovom 

        štadióne F1 a Futbalovom štadióne F2 pre 1. Mestský futbalový klub Kežmarok, Trhovište 748/2,    

        Kežmarok 

13.3. Návrh na prenájom nebytových priestorov v Mestskej športovej hale Vlada Jančeka pre Klub   

        priateľov Magury, Michalská 2172/18, Kežmarok 
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13.4. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte „Centrum integrovanej zdravotnej     

starostlivosti Kežmarok“ pre MUDr. Eva Kurucová, s.r.o., Hviezdoslavova 253/27, Kežmarok  

13.5. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte „Centrum integrovanej zdravotnej     

starostlivosti Kežmarok“ pre MUDr. Gabriela Hudzíková, dermatovenerológia, Hviezdoslavova 

253/27, Kežmarok 

13.6. Návrh na zmenu – zúženie predmetu nájmu v Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 

12/NP/CIZS/2022 pre MOBILA s.r.o., Šrobárova 2682/42, Poprad  

13.7.  Návrh na nájom mestských bytov pre PaeDr. Annu Staviarsku, Jána Čonku s manželkou, Zuzanu 

          Zubalovú a Martina Husáka s manželkou  
13.8.   Návrh na opakovaný nájom mestských bytov 

13.09.  Návrh na doplnenie uznesenia č. 291/2022 zo dňa 18.08.2022 pre Mgr. Veroniku Modlovú,   

Weilburská 2595/4, Kežmarok 

13.10.  Návrh na opravu uznesenia č. 275/2022 zo dňa 18.08.2022 pre Jozefa Bafiu, Lanškrounská 2527/1C, 

Kežmarok 

13.11. Návrh na prenájom časti pozemku v k. ú. Kežmarok pre Bc. Danielu Pavlíkovú, Lanškrounská     

          1609/14, Kežmarok 

13.12. Návrh na prenájom častí pozemkov v k. ú. Kežmarok pre Slovenskú správu ciest, IVSC Košice,       

 Kasárenské námestie 4, Košice 

14.1. Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskej siete na časti pozemku  v k. ú.   Ľubica 

v rámci stavby „Odberné elektrické zariadenie, Záhradková osada Kamenná baňa Kežmarok“ v 

prospech Radoslava Nováka a Evy Novákovej, Nižná brána 1464/1, Kežmarok  

14.2. Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí na časti pozemku v k. ú.         

 Kežmarok v rámci stavby „Polyfunkčný objekt“ v prospech Mareka Skokana, Jarná 1448/45, Ľubica 
14.3. Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskej siete na časti pozemku   v k. ú.  

          Kežmarok v rámci stavby „Administratívna budova“ v prospech Jána Kellnera súkromná firma  

          KELLNER, Slavkovská 2270/19J, Kežmarok 

14.4.  Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí na častiach pozemkov v k. ú.   

 Kežmarok v rámci stavby „Samostatne stojací rodinný dom“ v prospech Jozefa Tomašku a Veroniky  

Tomaškovej, Južná 1506/3, Kežmarok 

14.5.  Návrh na zriadenie vecného bremena na právo prechodu a prejazdu na časti pozemku v k. ú.  

Kežmarok v prospech Lídie Bobíkovej a Andrei Bobíkovej, Michalská 923/81, Kežmarok 

14.6.  Návrh na zriadenie vecného bremena na právo prechodu, prejazdu a umiestnenie stavby na časti 

pozemku  v k. ú. Kežmarok v rámci stavby „Areál HENGSTLER Kežmarok – 2. etapa.“ v prospech 

spoločnosti ARETE Kežmarok s.r.o., SKY PARK OFFICES 1, Bottova 2A, Bratislava  

14.7.  Návrh na doplnenie uznesenia č. 142/2022 zo dňa 23.06.2022 pre LIMBA PLUS, s.r.o., Pod Lesom 23,  

Kežmarok 

15. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta „Rekonštrukcia zimného štadióna  v Kežmarku, 

Dostavba a prestavba pre účely viacúčelovej haly I. a II. etapa“ do správy príspevkovej organizácie 

mesta Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok, Poľná 1, Kežmarok 

16. Návrh na doplnenie a opravu uznesení na základe požiadavky Okresného úradu v Kežmarku, 

katastrálneho odboru 

17. Návrh na schválenie  plánu zasadnutí MsZ na rok 2023 

18. Rôzne 

19. Interpelácie 

20. Záver 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA 

                             primátor mesta 

             v.r. 


