MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
Hlavné námestie 1, 060 01 KEŽMAROK

Kežmarok 26.05..2015

Pozvánka
V zmysle § 13 zák. SNR č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení, v znení neskorších
zmien a doplnkov
zvolávam
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku
na deň 04.06. 2015 o 16:00 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 plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2015.
7. Návrh VZN č. .../2015 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné
parkovanie motorových vozidiel.
8. 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 znení VZN
č.8/2015.
9. Návrh VZN č .../2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.3/2010 o poskytovaní
sociálnych služieb na území mesta Kežmarok.
10. Návrh VZN č .../2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.17/2015 Trhový poriadok –
príležitostné trhy, festival Európske ľudové remeslo.
11. Návrh VZN č .../2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.16/2015 Trhový poriadok –
príležitostné trhy.
12. Stanovisko HK k záverečnému účtu.
12a.Záverečný účet mesta.
13. Návrh na schválenie mimosúdneho vyrovnania pre rodinu Scholtzovcov.
14. Návrh na schválenie žiadosti obce Holumnica o odpustenie úrokov z omeškania.
15. Zmena rozpočtu mesta Kežmarok rozpočtovým opatrením č. 4/2015.
16. Návrh na zriadenie, zmenu a doplnenie komisií Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku
17. Inventarizácia Mesta Kežmarok a jeho príspevkových a rozpočtových organizácií za rok
2014
18. Návrh na odpredaj pozemku Marián Pirhala, Kláštorná 2, Kežmarok

19. Návrh na odpredaj časti pozemku par.č. KN-C 3709, k.ú. Kežmarok pre členov Slovenského
záhradkárskeho zväzu ZO 35-37, Kežmarok - Pradiareň

20. Návrh na predĺženie nájmu v DOS.
21. Návrh na pridelenie bytu v DOS.
22. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 3128, k. ú. Kežmarok pod predajným
stánkom, pre Jaroslava Špesa, Petržalská 1639/8, 060 01 Kežmarok.
23. Návrh na prenájom bytov č.25 Gen.Štefánika 1049/14; č.19 lanškrounská 2485/3; č.9
Weilburská 2396/1; č.10 Košická 2485/13
24. Návrh na opakovaný prenájom bytov Gen.Štefánika 1049/14; Košická 2466/9 a 224/12;
Lanškrounská 2485/3; Weilburská 2466/5 a 2466/7.
25. Návrh na udelenie súhlasu hlavnému kontrolórovi Mesta Kežmarok s podnikaním alebo
vykonávaním inej zárobkovej činnosti
26. Návrh na zriadenie vecného bremena na nehnuteľnostiach mesta.
27. Návrh na stanovenie náhrady za obmedzenie vlastníckych práv – cyklistický chodník
Tatranská Lomnica – Tatranská Kotlina
28. Návrh na zrušenie predkupného práva JánBlaško,Mária Blašková,Suchá Hora, Kežmarok
29. Návrh na zmenu zapisovateľky komisie kultúry a spoločenského života.
30. Rôzne
31. Interpelácie.
32. Záver.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
primátor mesta

