MESTO

KEŽMAROK

Dodatok č.1
ŠTATÚTU MESTA KEŽMAROK
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku podľa § 24 ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva
tento Dodatok č. 1 Štatútu mesta Kežmarok
I.

Štatút mesta Kežmarok sa mení a dopĺňa takto:
1. § 19 znie:
§19 KOMISIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
1. MsZ zriaďuje komisie ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány
a schvaľuje ich rokovacie poriadky.
2. Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených
MsZ v počte minimálne 3 a maximálne 9. Výnimku musí schváliť MsZ. Zloženie a úlohy
komisií vymedzuje MsZ.
3. MsZ volí predsedu komisie (je ním vždy poslanec MsZ) a členov komisií a vymedzuje
im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Každá komisia sa skladá z predsedu
komisie , zapisovateľa komisie a členov komisie.
4. Predseda komisie:
a) riadi a organizuje prácu komisie,
b) zvoláva zasadnutia komisie a riadi ich priebeh,
c) spoločne s zapisovateľom komisie pripravuje program zasadnutí komisie
d) zostavuje plán činnosti komisie,
e) organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami mestského zastupiteľstva,
f) zastupuje komisiu navonok.
5. Zapisovateľ komisie:
a) spoločne s predsedom komisie pripravuje program zasadnutí komisie
b) zabezpečuje prípravu programu zasadnutia komisie,
c) vedie písomné záznamy o zasadnutiach komisie,
d) zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie,
e) plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí predseda komisie.
6. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zriadenie alebo zrušenie komisie podľa
potreby na návrh primátora mesta alebo poslanca uznesením. Neoddeliteľnou súčasťou
dôvodovej správy k návrhu uznesenia na zriadenie komisie je určenie názvu komisie,
oblasti pôsobenia a náplň práce komisie. Neoddeliteľnou súčasťou návrhu uznesenia na

zrušenie komisie je dôvodová správa k zrušeniu.
7. Komisie, na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:
a) vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným mestskými orgánmi k
najdôležitejším otázkam života mesta a k dôležitým mestským investičným
zámerom,
b) vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v meste a
predkladajú ich orgánom mesta,
c) kontrolujú spôsob realizácie uznesení mestského zastupiteľstva, ak je zriadená mestská
rada, kontrolujú spôsob realizácie jej uznesení, dozerajú na hospodárenie s majetkom
mesta, prípadne majetkom ponechaným mestu na dočasné užívanie, dozerajú na
podnikateľskú a investičnú činnosť v meste, kontrolujú, ako sa vybavujú sťažnosti,
oznámenia a podnety prípadne pripomienky obyvateľov mesta.
8. Rokovanie komisie sa koná najmenej 6-krát ročne spravidla pred zasadaním MsZ.
Rokovanie sa riadi programom uvedeným v písomnej pozvánke a je neverejné.

2. § 39 znie:
§39 ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA KEŽMAROK
1. Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie mesta,
ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské
poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže MsZ udeliť Čestné občianstvo mesta
Kežmarok.
2. Návrhy na udelenie čestného občianstva môžu mestskému zastupiteľstvu predkladať
primátor mesta a poslanci MsZ. Návrhy musia byť riadne odôvodnené.
3. O udelení čestného občianstva rozhoduje MsZ 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
4. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor. Listinu možno
vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.
5. Listinu poctenému odovzdáva primátor mesta spravidla na slávnostnom zasadnutí MsZ.
Poctený občan sa pri tejto príležitosti, alebo pri svojej prvej návšteve mesta, zapisuje do
Pamätnej knihy mesta Kežmarok.
6. Evidencia poctených sa vedie v Kronike mesta Kežmarok, ktorá má obsahovať údaje o
poctených, dátum udelenia čestného občianstva, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré bolo
čestné občianstvo udelené.
3. § 40 znie:
§40 CENA MESTA KEŽMAROK
1. Cena mesta Kežmarok sa udeľuje jednotlivcom alebo kolektívom za:
a) vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej,
publicistickej, verejno-prospešnej a športovej činnosti,
b) činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny
rozvoj mesta, jeho propagáciu doma a v zahraničí,
c) činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov.
2. Návrhy na udelenie ceny môžu mestskému zastupiteľstvu predkladať primátor mesta,
poslanci MsZ a občania mesta. Návrhy musia byť riadne odôvodnené.

3. O udelení ceny mesta rozhoduje MsZ 3/5 väčšinou prítomných poslancov.
4. Cenu mesta Kežmarok tvorí plaketa s erbom mesta a môže sa udeliť aj vecný dar.
5. Cenu mesta Kežmarok odovzdáva oceneným primátor mesta spravidla na slávnostnom
zasadnutí Msz.
6. Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti - in memoriam. V takomto
prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom oceneného.
7. Evidencia ocenených sa vedie v Kronike mesta Kežmarok, ktorá má obsahovať údaje
o ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručne zdôvodnenie, pre ktoré boli ceny udelené.

4. § 41 znie:
§41 CENA PRIMÁTORA MESTA KEŽMAROK
1. Cenu primátora mesta Kežmarok udeľuje primátor jednotlivcom alebo kolektívom za aktívnu
činnosť v orgánoch samosprávy, za podiel na rozvoji mesta, za vynikajúce výsledky a za
vzornú reprezentáciu mesta.
2. Cenu primátora mesta Kežmarok tvorí pamätná plaketa alebo pamätný list a môže sa udeliť aj
vecný dar.
3. Evidencia ocenených sa vedie v Kronike mesta Kežmarok, ktorá má obsahovať údaje
o ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli ceny udelené.

II.
Dodatok č. 1 Štatútu mesta Kežmarok bol schválený Uznesením č. 334/2015 zo zasadania
Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok konaného dňa 15.12.2015 a nadobúda účinnosť
1.1.2016.

V Kežmarku dňa 15.12.2015

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák v. r.
primátor mesta

