
Uznesenie 
z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 19.10.2009 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 171/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje pri príležitosti osláv 740. výročia udelenia 
mestských práv udelenie Čestného občianstva mesta Kežmarok Jurajovi Herzovi. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
 primátor mesta            prednosta úradu 
 
 

Uznesenie 
z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 19.10.2009 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 172/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje pri príležitosti osláv 740. výročia udelenia 
mestských práv udelenie Ceny mesta Kežmarok p. Jozefovi Vargovi, p. PhDr. Nore 
Baráthovej, p. Ottovi Krajňákovi. 

 
 

 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
 primátor mesta            prednosta úradu 
 

Uznesenie 
z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 19.10.2009 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 173/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje pri príležitosti osláv 740. výročia udelenia 
mestských práv  finančnú odmenu za udelenie Ceny mesta Kežmarok vo výške 300 eur 
p. Jozefovi Vargovi, p. PhDr. Nore Baráthovej, p. Ottovi Krajňákovi. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
 primátor mesta            prednosta úradu 
 

 
Uznesenie 

z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 19.10.2009 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 174/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje: 

a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP -3.1b-2009/02 ROP za účelom 
realizácie projektu Rekonštrukcia NKP pre potreby rozšírenia Mestskej knižnice 
v Kežmarku, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta 



a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok pre 
roky 2008-2013 

 
b) zabezpečenie realizácie projektu mestom po schválení žiadosti o NFP 
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na 

projekt, t.j. 71 065, 28 Eur z celkových oprávnených výdavkov 1 421 305,52 Eur. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
 primátor mesta            prednosta úradu 
 

 
Uznesenie 

z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 19.10.2009 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 175/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje  

a) predloženie žiadosti s názvom Zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom 
čistiacej techniky v meste Kežmarok 

b) celkovú výšku výdavkov na projekt 953 410,20 Eur 
c) celkovú výšku oprávnených výdavkov na projekt 953 410,20 Eur 
d) výšku spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. 

47 670,51 Eur 
e) bezhotovostné financovanie projektu z vlastných zdrojov, t.j. z rozpočtu mesta 

Kežmarok 
 
 
 

 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
 primátor mesta            prednosta úradu 
 

 
 
 
 

 


