
MESTO KEŽMAROK 
Mestský úrad 

Hlavné námestie 1, 060 01 KEŽMAROK 
 

 
Kežmarok 15.01.2015 

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 26.03. 2015 o 15.00 hod. 

v Mestskom kultúrnom stredisku na ul. Starý trh v Kežmarku. 
 

Program: 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
4. Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení   
5. Správa o vykonaných kontrolách 
6. Návrh na prerokovanie  protestu prokurátora  proti  VZN č. 6/2011  o zásobovaní pitnou  

vodou  v čase krízovej situácie 
7. Návrh na prerokovanie  protestu prokurátora  proti  VZN č. 2/2006  o riešení  krízových  

situácií. 
8. Návrh na prerokovanie  protestu prokurátora  proti  VZN č. 3/1991  o zriadení mestskej 

polície. 
9. Návrh na prerokovanie  protestu prokurátora  proti  VZN č. 3/2005 o konaní 

a rozhodovaní MsZ Kežmarok o ochrane  verejného záujmu pri výkone  verejných 
funkcií. 

10. Návrh  VZN č.  ..../2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 6/2011  o zásobovaní pitnou  vodou  
v čase krízovej situácie 

11. Návrh  VZN č.  ..../2015, ktorým sa zrušuje VZN č.2/2006  o riešení  krízových  situácií. 
12. Návrh VZN č.  ..../2015, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 3/1991,  o zriadení mestskej 

polície 
13. Návrh  VZN č.  ..../2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 3/2005 o konaní a rozhodovaní MsZ 

Kežmarok o ochrane  verejného záujmu pri výkone  verejných funkcií. 
14. Návrh VZN  č .../2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012, ktorým sa obmedzuje 

alebo zakazuje predaj, podávanie a požívanie  alkoholických nápojov v predajniach 
potravín alebo na iných verejne prístupných miestach na území mesta Kežmarok  

15. Návrh  VZN č.  ..../2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 2/2003   o kontrole vykonávanej  
mestskou samosprávou  a zásady činnosti  hlavného kontrolóra  a útvaru hlavného 
kontrolóra. 



16. Návrh VZN č. ..../2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 1/1996 o podmienkach používania  
erbu mesta. 

17. Zmena územného plánu mesta Kežmarok – rodinný dom v lokalite  Suchá Hora. 
18. Návrh  VZN č.  ..../2015, o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady  za sociálnu 

službu  v Zariadení pre seniorov v Kežmarku 
19. Návrh VZN č. ..../2015, ktorým sa  mení  a dopĺňa  VZN č. 5/2003 o poskytnutí 

ubytovania  občanom bez prístrešia  v nocľahárni.. 
20. Návrh VZN č. ..../2015, o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb  na 

trhových miestach  na území mesta Kežmarok. 
21. Návrh VZN č. ..../2015,  Trhový poriadok – Trhovisko na ulici Baštová 
22. Návrh VZN č. ..../2015,  Trhový poriadok  -  príležitostné trhy 
23. Návrh VZN č. ..../2015,  Trhový poriadok  - príležitostné trhy – festival EĽRO. 
24. Návrh na vymenovanie náčelníka  Mestskej Polície v Kežmarku. 
25. Návrh na zrušenie príspevkovej organizácie Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok 
26. Návrh na prerokovanie upozornenia  prokurátora na uznesenia  274 – 277 /2014  na 

predĺženie nájomných  bytov.   
27. Zmena zapisovateliek v komisiách Mestského zastupiteľstva. 
28. Zmena  rozpočtu  mesta Kežmarok rozpočtovým opatrením  č. 3/2015. 
29. Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Rekonštrukcia zimného štadióna“ 
30. Návrh na zlúčenie  ZUŠ  A.Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok  a ZUŠ  Petržalská 21 , 

Kežmarok 
31. Návrh na rozdelenie dotácií  pre kultúrne kluby  z rozpočtu mesta Kežmarok  na rok 2015 

podľa VZN č.2/2010. 
32. Návrh na rozdelenie dotácií  pre športové  kluby  z rozpočtu mesta Kežmarok  na rok 

2015 podľa VZN č.1/2010. 
33. Informácia  o plnení  uznesenia MsZ  č.10/2015. 
34. Správa o plnení Komunitného plánu  sociálnych služieb mesta Kežmarok  pre roky 2014 – 

2020, za rok 2014. 
35. Návrh na predĺženie  zmluvy o nájme  bytu v Dome s opatrovateľskou službou. 
36. Informácia  o vybavení sťažnosti  zo dňa  16.12.2014    
37. Návrh  na  opakovaný  nájom  bytov  Gen. Štefánika 1049/14, Košická 2374/1, 2466/5, 

2485/13  v Kežmarku 
38. Návrh na predĺženie  nájmu bytu  č. 2, Hlavné námestie 114/11, Kežmarok 
39. Návrh na zrušenie uznesenia č. 184/2014  zo dňa  4.9.2014  
40. Návrh na  nájom  bytov:  byt č. 27 - Gen.Štefánika 1049/14, byt č. 24- Košická 2224/12, 

byt č. 22 -  Košická 2224/12; byt č. 18-Košická 2466/7, byt č. 13 -Lanškrounská 2427/1B, 
byt č. 27 – Lanškrounská 2485/3 

41. Návrh na zrušenie uznesení  č. 274,275,276,277 z roku  2014   zo dňa  23.10.2014 
42. Návrh na predĺženie  nájmu bytov : Weilburská 2396/1, Weilburská 2396/3, 

Lanškrounská 1651/21 
43. Návrh na odkúpenie  pozemku KN-E 577, k.ú. Kežmarok  do majetku mesta od  p. 

Štefana  a Jozefa  Kapolku. 
44. Návrh na odpredaj  časti pozemku z parcely KN-C 6836/10, k.ú. Kežmarok – Priemyselná  

zóna Kežmarok – pradiareň  pre spoločnosť ROSLER – Domáce potreby, s.r.o. 
45. Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte  bytového domu Kostolné námestie 

12, Kežmarok 
46. Návrh na prenájom nebytového priestoru  v objekte  ZŠ Dr. Daniela Fischera 2,  

Kežmarok  pre Jazykovú školu 



47. Návrh na zriadenie vecného bremena  - plynová prípojka – Ing. Drahomír Thomay, 
Ľubická cesta 57, Kežmarok 

48. Návrh na zriadenie vecného bremena -  VSD a.s. Košice -  Golfový areál Kráľovské 
údolie, I.etapa. 

49. Návrh na zriadenie vecného bremena -  prípojka plynu a vody – Športová Hala -  Marián 
Pirhala, Kežmarok 

50. Rôzne 
51. Interpelácia 
52. Záver 

 

 
 
 

 
    PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 


