
M e s t o    K e ž m a r o k   
 

Kežmarok, 22.01.2009    
 

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 29. 01. 2009  /štvrtok/ 

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

k 29.1.2009, za kontrolované obdobie roka 2009 a predchádzajúceho obdobia 
5) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok za rok 2008 
6) Návrh na voľbu člena komisie sociálnej a bytovej MsZ 
7) Návrh na voľbu člena správnej rady Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra, n.o. 
8) Zmena rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2009 rozpočtovým opatrením č. 1/2009 
9) Návrh dotácií pre športové kluby na rok 2009 podľa VZN č. 6/2005 
10) Modernizácia verejného osvetlenia v Kežmarku 
11) Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu 
12) Návrh na výstavbu 27 BJ bytového domu, Košická 11,13,15, Kežmarok 
13) Návrh na odpredaj pozemku – ŠL TANAP – u v k.ú. Tatranská Lomnica 
14) Návrh na odpredaj pozemkov – Obec Mlynčeky 
15) Návrh na kúpu pozemku – Poľnonákup Tatry, a.s., Kežmarok + zrušenie uznesenia č. 168/2006 
16) a/ Návrh na zrušenie uznesenia č. 250/08 (časť Kamenná baňa) 
      b/ Návrh na zámenu pozemku (časť Kamenná baňa) 
17) a/ Návrh na zrušenie uznesenia č. 90/08 
      b/ Návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu na dome S. č. 551 a priľahnutých pozemkov   
           a pozemku KN – č. 2487/1 pre: Alžbeta Cesnaková, Hl. Meličkové 5, Bratislava a Aurel   
           Palumbiny s manželkou, Kirchenstrasse 27 Mníchov 
18) Návrh na odpredaj pozemku pod bytovým domom – Vlastníci bytov Baštová č. 20, Kežmarok0 
19) Rôzne 
20) Interpelácie 
21) Záver 
 

 
Ing. Igor Šajtlava 
  primátor mesta 
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