
 
M e s t o    K e ž m a r o k   

 
 

Kežmarok, 27.01.2011    
 

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 03. 02. 2011  /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 03.02.2011 za kontrolované 

obdobie roka 2011 a predchádzajúce obdobia 
4) Informácia o výsledku následných finančných kontrol vykonaných v priebehu II. polroka 2010  
5) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta pre obdobie I. polroka 2011  
6) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok za rok 2010 
7) Zmena ÚPN mesta Kežmarok – Martin Magyar, Gen. Svobodu 122/66, Ľubica – VZN č. 1/2011 
8) Zmena ÚPN mesta Kežmarok – SINTRa, s.r.o., Hraničná 14, Poprad – VZN č. 2/2011 
9) Návrh VZN č. 3/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení 
10) Návrh VZN č. 4/2011 o určení školských obvodov pre základné školy v Kežmarku 
11) Návrh VZN č. 5/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác 
12) Návrh VZN č. 6/2011 o zásobovaní pitnou vodou obyvateľstva v období krízovej situácie na 

území mesta Kežmarok 
13) Návrh rozpočtu mesta Kežmarok pre roky 2011-2013:  

a) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Kežmarok na roky 2011-2013                                                                    
b) Návrh rozpočtu mesta Kežmarok pre roky 2011-2013 

14) Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl 
15) Návrh rozdelenia dotácií pre ostatné športové kluby mesta Kežmarok mimo MŠK na rok 2011 

podľa VZN č. 1/2010 
16) Návrh na schválenie zástupcov mesta do orgánov spoločnosti založených (zriadených) mestom 

Kežmarok 
17) Návrh dodatku č. 7, ktorým sa mení a dopĺňa Zakladateľská listina obchodnej spoločnosti 

Technické služby, s.r.o., Kežmarok 
18) Kalendárny plán zasadnutí MsZ na rok 2011- návrh 
19) Informácia o zmene organizačnej štruktúry MsÚ v Kežmarku 
20) Návrh na úpravu Štatútu mesta Kežmarok 
21) Návrh na úpravu rokovacieho poriadku MsZ 



22) Návrh na úpravu odmeňovania poslancov 
23) a)Návrh na zrušenie uznesenia č. 216/2010                                                                                                  

b) Návrh na uzavretie nájomných zmlúv o nájme bytov                                                                                 
c) Návrh na predĺženie doby nájmu bytov 

24) a) Návrh na zrušenie uznesenia č. 16/2010                                                                                                   
b) Návrh na odpredaj pozemku – Lýdia Navrátilová, Kamenná baňa 20 Kežmarok 

25) a) Návrh na zrušenie uznesenia č 58/2010                                                                                                   
b) Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti do majetku mesta – CVČ Kežmarok 

26) Návrh na preplatenie technického zhodnotenia – plynofikácie v byte na ul. Hlavné námestie č. 64, 
Kežmarok 

27) Návrh na zvýšenie hodnoty majetku o technické zhodnotenie – ZŠ Nižná brána 
28) Návrh na prenájom nebytových priestorov:                                                                                                      

- Lýdia Kušniráková – Tatranská 42, Kežmarok - Zlatníctvo                                                                                                                
- Ľubomíra Torelová, Hlavné námestie 52, Kežmarok – Kaderníctvo Wella                                                    
- Kollár Marek, Kišovce 495, Hôrka – RICON                                                                                                     
- Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 46, Kežmarok - galéria 

29) Návrh na prenájom časti pozemku pod predajným stánkom – Vajex – výroba vajec a hydiny, a.s., 
Slávkovská cesta 57, Kežmarok 

30) Návrh na prenájom časti pozemku pod stánkom, Huncovská, Kežmarok – Magdaléna 
Heutschyová, Bardejovská 7, Kežmarok 

31) Návrh na kúpu pozemku – KN-C 3248/3 – Emil Lesný, Komenského 17, Kežmarok 
32) Návrh na odpredaj pozemku – Miroslav Mazurek, Hlavné námestie 8, Kežmarok 
33) Návrh na odpredaj pozemku – Ján Dopirák, Nemešany – majetkovo-právne usporiadanie pozemku 
34) Správa o ukončení nájomnej zmluvy Mesta Kežmarok so Štátnymi lesmi Tanapu v Tatranskej 

Lomnici o užívaní lesného majetku mesta v k.ú. Tatranská Lomnica dňom 31.3.2011 
35) Rôzne 
36) Interpelácie 
37) Záver 
 
 

 
 
Ing. Igor Šajtlava 
  primátor mesta 


