
M e s t o    K e ž m a r o k   
 

Kežmarok, 01.10. 2009    
 

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 08. 10. 2009  /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 Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku 

k 8.10.2009, za kontrolované obdobie roka 2009 a predchádzajúce obdobia 
4) Informácia o výsledku následnej kontroly vykonanej v II. polroku 2009  
5) Zmena rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2009 rozpočtovým opatrením č. 5/2009 
6) Návrh VZN č. 6/2009 mesta Kežmarok, ktorým sa mení VZN č. 2/2008 o určení výšky príspevku 

na činnosť materskej školy, základnej umeleckej školy a školských zariadení 
7) Návrh na úpravu nájomného za postúpenia výkonu práva poľovníctva pre Štátne lesy Tatranského 

národného parku 
8) Návrh na schválenie zriaďovacej listiny Denného stacionára 
9) Návrh na kúpu pozemku – Nyéková Eva, Nábrežná č. 2, Kežmarok 
10) Návrh na kúpu pozemku – MUDr. Jozef Jordan, Pod lesom 5, Kežmarok 
11) Zriadenie záložného práva na 18 Bytový dom a pozemok na ul. Weilburská č. 5,7 
12) Súhlas na začatie procesu obstarania zmeny ÚPN obce Kežmarok- Krematórium Kežmarok – 

Jozef Galica, Slávkovská 2408/44, Kežmarok 
13) Skládka štrkopieskov v lokalite pri Slavkovskom potoku, Jána Legutkého, Družstevná 48, Malý 

Slávkov - schválenie 
14) a)Návrh na predĺženie doby nájomných zmlúv o nájme bytu                                                 

b)Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu 
15) a)Návrh na zrušenie uznesenia č. 137/2009 – ZŠ a MŠ sv. Kríža, Petržalská 21, Kežmarok 

b)Návrh na prenájom nehnuteľnosti – ZŠ a MŠ sv. Kríža, Petržalská 21, Kežmarok 
16) a)Návrh na zrušenie uznesenia č. 172/2007 – pozemok Kamenná baňa                                          

b)Návrh na odpredaj pozemku v časti Kamenná baňa 
17) Návrh na odpredaj bytu na ul. Lanškrounská 9, Kežmarok 
18) Návrh na odkúpenie pozemku do majetku mesta – Ladislav Kurilla, Komenského 27, Kežmarok 
19) Návrh na predĺženie prenájmu prevádzkovej budovy na autobusovej stanici s.č. 2314 a prenájom 

pozemku – nástupištia – SAD Poprad, as.s., Wolkerova 466, Poprad 
20) Návrh na odpredaj časti pozemkov v k.ú. Kežmarok – Cibulcová Rozália – ROZANA, Hlavné 

námestie 38, Kežmarok 
21) a)Rekonštrukcia mestskej knižnice v meste Kežmarok                                                               

b)Nákup multifunkčných áut na postrekovanie a čistenie a údržbu ciest v Kežmarku 
22) Rôzne 
23) Interpelácie 
24) Záver 

Ing. Igor Šajtlava 
  primátor mesta 


