
 
M e s t o    K e ž m a r o k   

 
 

Kežmarok, 03. 12. 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 10. 12. 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 10. 12. 

2009, za kontrolované obdobie roka 2009 a predchádzajúce obdobia 
4) Informácia o výsledku následnej finančnej kontroly vykonanej v priebehu II. polroka 2009  
5) Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok pre 

obdobie I. polroka 2010 
6) Stanovisko hl. kontrolóra mesta k návrhu programového rozpočtu mesta Kežmarok na roky 2010 

– 2012 
7) Návrh rozpočtu Mesta Kežmarok pre roky 2010 – 2012 
8) Zmena rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2009 rozpočtovým opatrením č. 7/2009 
9) Návrh VZN č. 9/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
10) Príspevok na činnosť Hospicu Sv. Alžbety 
11) Návrh VZN č. 5/2009 o poskytovaní soc. služieb, o spôsobe úhrad poskytované v Dennom 

stacionári – Korytnačka v Kežmarku 
12) Návrh VZN č. 10/2009 o školských obvodoch 
13) Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu 
14) Prerokovanie VZN č. 11/2009 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov na podporu 

všeob.prospeš. služieb, podnikania a zamestnanosti 
15) Návrh na odpredj pozemku – Jozef Modla a Eva Modlová, Kežmarok 
16) Návrh na zriadenie vecného bremena – Podtatranská vodárenská spoločnosť Poprad 
17) Návrh na prenájom objedku – Stredná umelecká škola, Slávkovská 19, Kežmarok 
18) Návrh na úpravu  výšky  nájmu  za nehnuteľný majetok,  Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra, n.o. 
19) Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov 
20) Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte Hl. námestie 46 v Kežmarku, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa pre Hotelovú akadémiu v Kežmarku 
21) Návrh na prenájom nebytových priestorov Polikliniky, Hviezdoslavova 27, Dr. Fischera č. 5, Dr. 

Fischera č. 7 v Kežmarku ako prípad hodný osobitného zreteľa 



22) Návrh na prenájom oplotenia futbalového štadióna ako prípad hodný osobitného zreteľa, pre 
múzeum Kežmarok – Hradné námestie 42, Kežmarok 

23) Návrh na prenájom 185 podielu nehnuteľnosti – Hotelu Štart, ul. Pod lesom 1408, Kežmarok, 
stojaceho na parcele KN-C p.č. 2514 – Telovýchovná jednotka Štart, Pod lesom 24, Kežmarok 

24) Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Petržalská 20822, s. č. 1642 v Kežmarku ako 
prípad hodný osobitného zreteľa pre Ivetu Dunajčánovú – RAMA, Levoča, Železničný riadok 
1144/10 

25) a)Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 165/2009 zo dňa 08.10.2009                                      
b)Návrh na odpredaj časti pozemku v k.ú. Kežmarok, Cibulcová Rozália, Kamenná baňa 38, 
Kežmarok 

26) Návrh na schválenie prenájmu mesta verejnou obchodnou súťažou pre žiadateľov            
27) Návrh na úpravu výšky  nájmu za nehnuteľný majetok,  Technické služby, s.r.o. 
28) Návrh na úpravu zmluvy o výkone správy cintorínov - Technické služby, s.r.o. 
29) Návrh na odkúpenie technického zhodnotenia - Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, 

n.o. 
30) Návrh na dlhodobý prenájom Lukostrelnice na ul. Tvarožianska v Kežmarku pre Mestský 

športový klub v Kežmarku - Lukostreľba 
31) Kalendárny plán zasadnutí MsR a MsZ 
32) Rôzne 
33) Interpelácie 
34) Záver 
 
 

Ing. Igor Šajtlava 
  primátor mesta 


