
M e s t o    K e ž m a r o k   
 

Kežmarok, 30.10.2008    
 

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 06. 11. 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 06.11.2008, za 

kontrolované obdobie roka 2008 a predchádzajúce obdobia 
4. Informácia o výsledku následnej finančnej kontroly vykonanej v priebehu II. polroka 

2008 
5. Zmena rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2008 rozpočtovým opatrením č. 7/2008 
6. Informácia o finančnom stave Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. 
7. Návrh na zmenu Organizačného poriadku MsÚ 
8. Prerokovanie zahraničnej pracovnej cesty zástupcov mesta Kežmarok do partnerského 

mesta Gliwice v dňoch 14.-16.11.2008 
9. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu 
10. Zásady pri ustanovení výšky príspevku na spoločné stravovanie 
11. Čiastková zmena Územného plánu obce Kežmarok – Priemyselná zóna pri rakúskej 

ceste 
12. Zmena zadania ÚPN centrálnej mestskej zóny Kežmarok 
13. Zmeny územného plánu obce Kežmarok vyplývajúce z návrhu ÚPN CMZ Kežmarok 
14. Územný plán centrálnej mestskej zóny Kežmarok – schválenie 
15. Návrh na odkúpenie technického zhodnotenia nehnuteľného majetku – Nemocnica dr. 

Alexandra, n.o. 
16. Návrh na odpredaj pozemku pod bytovým domom – Vlastníci bytového domu Južná 3, 

Kežmarok 
17. Návrh na predĺženie doby nájmu – TURSERVIS KST, s. r. o. Bratislava 
18. Návrh na úpravu VZN o nájme nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mesta 
19. Návrh na odpredaj a kúpu pozemku HRIVIS Dealing, s. r. o. Galvániho 7/D Bratislava 
20. Rôzne 
21. Interpelácie   
22. Záver   

 
Ing. Igor Šajtlava 
  primátor mesta 
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