
 
M e s t o    K e ž m a r o k   

 
 

Kežmarok, 11.03.2010    
 

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 18. 03. 2010  /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 18.3.2010 
4) Informácia o výsledku splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou 

finančnou kontrolou v roku 2009 
5) Zmena rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2010 rozpočtovým opatrením 2/2010 
6) Návrhy na vyradenie majetku mesta Kežmarok 
7) Návrh rozdelenia dotácií pre kultúrne kluby z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2010 podľa VZN 

č. 2/2010 
8) Zriadenie súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva 
9) Návrh Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine ZŠ, Hradné námestie 38, Kežmarok 
10) Voľba prísediacich pre Okresný súd v Kežmarku 
11) Návrh VZN mesta Kežmarok č. 4/2010 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 

a mimoriadnej dávky pomoci občanom mesta Kežmarok 
12) a) Návrh na predĺženie doby nájmu bytov                                                                                    

b)Návrh na súhlas s uzavretím nájomnej zmluvy o nájme bytov 
13) Návrh na schválenie VZN č. 5/2010 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území 

Mesta Kežmarok 
14) Prerokovanie udelenia dotácií podľa VZN č. 11/2009 pre projekty v roku 2010  
15) Prerokovanie spolufinancovania projektov:                                                                                              

1.1. Projekt Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo tatier                                                            
1.2. Projekt Zlepšenie kultúrnej infraštruktúry v Rabke – Zdroji a v Kežmarku pre obnovu a rozvoj 
bábkového divadla a ďalších kultúrnych aktivít                                                                                   
1.3. Projekt Rekonštrukcia a nadstavba zariadenia pre seniorov v Kežmarku                                          
1.4. Projekt Regionálne centrum pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu mesta 
Kežmarok                                                                                                                                                 
1.5. Projekt Turistické, hospodárske a kultúrne centrum Euroregiónu Tatry 

16) Zmena územného plánu obce Kežmarok – rozšírenie obytného súboru Kamenná baňa udelenie 
súhlasu na začatie obstarania zmeny 



17) a) Návrh na predĺženie nájmu verej. priestranstva na umiestnenie reklamných zariadení – MK – 
INTERIÉR, s.r.o., Jesenského 352, Spišská Stará Ves                                                             
b)Návrh na predĺženie nájmu verejného priestranstva na prenosných reklamných zariadení – 
ARDSYSTÉM, s.r.o., P. Mudroňa 5, Žilina 

18) Návrh na odpredaj pozemku – Milan Gardoš, Hradné námestie 28, Kežmarok 
19) Návrh na zriadenie vecného bremena, Vsl. distribučná, a.s., Košice 
20) Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti do majetku mesta – objekt CVČ Kežmarok 
21) Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti do majetku mesta – KN-C 1928 
22) Návrh na zmenu nájomcu – ZŠ a MŠ sv. Kríža Kežmarok 
23) Oprava uznesení MsZ č. 17/2010 a 33/2010 
24) Návrh na zverenie majetku (stavba so súpisným číslom č. 2253) do správy telovýchovných 

zariadení 
25) a)Návrh na zrušenie uznesenie č. 128/2008                                                                                     

b)Návrh na odpredaj pozemku formou vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže 
26) Návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže parkovísk v meste Kežmarok 
27) Návrh na odpredaj pozemku KN-C 1944 z majetku mesta 
28) Návrh na udelenie súhlasu na technické zhodnotenia objektu Zimného štadióna a súvisiacej 

infraštruktúry 
29) Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov podľa predloženého návrhu 
30) Návrh na prenájom časti oplotenia futbalového štadióna v Kežmarku na umiestnenie 

informačného zariadenia 17, s.r.o., Kežmarok 
31) Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemkov pre umiestnenie reklamných panelov, Ing. Pavol 

Anderko, ANKO 
32) Návrh na prenájom nebytových priestorov – zubnej ambulancie č. 2 v objekte na ul. Dr. Fischera 

5, Kežmarok 
33) Zmena štatútu Nemocnica Dr. Vojtecha  Alexandra, n.o. 
34) Rôzne 
35) Interpelácie 
36) Záver 
 
 

Ing. Igor Šajtlava 
  primátor mesta 


