
M e s t o    K e ž m a r o k   
 

 
Kežmarok, 07.05.2008    

 
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 15.05.2008  /štvrtok/ 
o  15.00 hod.  v zasadačke MsKS Kežmarok 

 
Program: 
 

1. Otvorenie                              
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky  
3. Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých MsZ v Kežmarku k 15.05.2008, za 

kontrolované obdobie roka 2008 a predchádzajúce obdobia 
4. Informácia o výsledkoch splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených 

následnými finančnými kontrolami v roku 2007 
5. Záverečný účet mesta za rok 2007 

a. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Kežmarok za 
rok 2007 

b. Záverečný účet mesta za rok 2007 
6. Inventarizácia mesta Kežmarok a jeho prísp. a rozp. organizácií za rok 2007 
7. Návrhy na vyradenie majetku mesta a STZ 
8. Zmena rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2008 rozpočtovým opatrením č. 3/2008 
9. a) Návrh na súhlas na uzatvorenie nájomných zmlúv o nájme bytu 

b)Návrh na predĺženie doby nájomných zmlúv o nájme bytu 
10. Návrh na odpredaj pozemku – Štefan Eliáš, Michalská 1, Kežmarok 
11. Návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu na dome súp.č. 551 a priľahlých pozemkov 

-   Kávomaty, s. r. o., Nižná brána 2. Kežmarok 
12. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 46/2008 – Ondrej Klempár, Hlavné námestie č. 49, 

Kežmarok 
13. Návrh na odpredaj pozemku v k.ú. T.Lomnica - N. Frank - EUROINF TATRY- Salaš 

u Franka - St.Ľubovňa ( + návrh na zrušenie uznesenia ) 
14. Návrh na odpredaj pozemku - Anton Somr s manž. Kežmarok ( + návrh na zrušenie 

uznesenia ) 
15. Návrh na kúpu pozemku - TOREAL s.r.o., Pradiareň 40, Kežmarok + Matějovský 

Václav s manž., Kežmarok 
16. Návrh na kúpu pozemku - Peter a Beata Ripka, Haslacher Weg 12, Bietigheim, SRN  
      ( 1/4 podiel ) 
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17. Návrh na odpredaj pozemku - František Funket, Poľná 49, Kežmarok 
18. Návrh na odpredaj pozemku - Jozef Klus, Poľná 65, Kežmarok 
19. Návrh na odpredaj pozemku - T.S.A. Spol. s.r.o., Slavkovská 36 Kežmarok  
20. Návrh na odkúpenie časti pozemku do majetku mesta Kežmarok – Zdenko Vojtičko, 

Strelnica 2301/11A Kežmarok 
21. Čiastková zmena územného plánu obce Kežmarok – rozšírenie areálu Tatranskej 

mliekarne, a.s. – udelenie súhlasu na začatie obstarania čiastkovej zmeny 
22. Výstavba IBV na pozemku p.č. KN-E 3593/11 k.ú. Kežmarok – žiadosť o súhlas na 

začatie procesu obstarania doplnku ÚPN obce Kežmarok 
23. Rôzne 
24. Interpelácie   
25. Záver   

 
 
 

 
 
Ing. Igor Šajtlava 
  primátor mesta 
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