
M e s t o    K e ž m a r o k   
 

Kežmarok, 05.12.2008    
 

P o z v á n k a 
 
V zmysle § 13 Zák. SNR č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov   
 

z v o l á v a m 
 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku 
na deň 11. 12. 2008  /štvrtok/ 

o  15.00 hod.  v zasadačke MsKS Kežmarok 
Program: 
 
1) Otvorenie     
1a) Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky  
2) Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku 

k 11.12.2008, za kontrolované obdobie roka 2008 a predchádzajúce obdobia 
3) Informácia o výsledku následnej finančnej kontroly vykonanej v priebehu II. polroka 2008  
4)  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok pre obdobie I. 

polroka 2009      
5) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu programového rozpočtu mesta Kežmarok 

na roky 2009 – 2011 
6) Návrh rozpočtu mesta Kežmarok pre roky 2009 - 2011 
7) Zmena rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2008 rozpočtovým opatrením č. 8/2008 
8) Návrh na odpis nerealizovateľných investícii 
9) Informácia o hospodárení Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. – 

doplnenie o komentár 
10) Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu 
11) Návrh na predĺženie doby nájmu bytov 
12) Návrh VZN č. 7/08 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov mesta na podporu 

všeobecne poskytovaných služieb, podnikania a zamestnanosti     
13) Návrh na zriadenie vecného bremena – Východoslovenská distribučná a.s. – Košice + 

zrušenie uznesenia (Tesco Storesia, a.s.)                 
14) Návrh na odpredaj pozemku – Ján Gallo s manželkou, Bardejovská 10, Kežmarok + 

zrušenie uznesenia  
15) Návrh na prevod majetku športovej haly v kasárňach STZ Kežmarok 
16) Návrh na výpožičku časti pozemku Gregokatolíckej Cirkvi, farnosť Ľubica, Gen. Svobodu 

121 
17) Návrh na odkúpenie technického zhodnotenia bytu a odpustenie nedoplatku na nájomnom, 

Hl. námestie 64, Kežmarok – Eduard Pompa, Hl. námestie 64, Kežmarok 
18) Návrh na odkúpenie technického zhodnotenia bytu, Kostolné námestie č. 12, Kežmarok – 

Ester Orinčáková, Kostolné námestie 6, Kežmarok 
19) Návrh na odpredaj pozemku – Ján Legutky, Družstevná 48, Malý Slávkov 
20) Čiastková zmena a doplnok Územného plánu obce Kežmarok – miestna časť Kamenná 

baňa 
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21) Návrh na obstaranie a montáž pomerových rozdeľovačov tepla 
22) Návrh na odpredaj časti pozemku k.ú. Tatranská Lomnica 
23) 1. Návrh na zrušenie uznesenia 127/08, S- Drink, s.r.o., Pradiareň 44, Kežmarok 
      2. Návrh na odpredaj pozemku S – Drink, s.r.o., Pradiareň 44 Kežmarok 
24) Návrh na zámenu pozemkov časti Kamenná baňa Kežmarok 
25) Kalendárny plán zasadnutí MsR a MsZ na rok 2009 – návrh 
26) Návrh na zmenu Organizačného poriadku Mestského úradu v Kežmarku 
27) Informácia o postupe prác pri zavedení eura 
28) Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech mesta Kežmarok na umiestnenie     
        verejného osvetlenia na pozemkoch vo vlastníctve Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa -    
        Kežmarok 
29) Rôzne 
30) Interpelácie   
31) Záver   
 

 
Ing. Igor Šajtlava 
  primátor mesta 
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