
MESTO KEŽMAROK 
Hlavné námestie 1, 060 01 KEŽMAROK 

 

 

Kežmarok 7.12.2015 

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  15.12.2015 o 14:00 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. Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2016. 

7. Návrh  VZN  č. ....  o financovaní  základných umeleckých škôl, materských škôl a školských 

zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta  Kežmarok. 

8. Návrh  VZN č. ..... o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

9. Návrh  VZN č. ..... ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2001  o odpadoch. 

10. Návrh VZN č. ..... o vyhradení miest na umiestňovanie  volebných plagátov  ma verejných 

priestranstvách počas  volebnej kampane  na  území mesta  Kežmarok. 

11. Návrh VZN  č. .....  o poskytovaní dotácií  z vlastných príjmov. 

12. Návrh VZN č. ..... o poskytovaní služieb  v ZPS v Kežmarku. 

13. Návrh VZN č. ..... o poskytovaní služieb  v ZOS v Kežmarku. 

14. Návrh na schválenie členstva  mesta Kežmarok  v  ZMOS-e  a RZPTO. 

15. Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku  Mestského zastupiteľstva  a Rokovacieho poriadku   

komisií Mestského zastupiteľstva. 

16. Návrh na  dodatok č.1  k Štatútu  mesta Kežmarok. 

17. Návrh na dodatok č.4  Zásad hospodárenia  s majetkom mesta 

18. Návrh na dodatok  č.1 Zásad odmeňovania poslancov. 

19. Návrh  na   zriadenie,  zmenu  a doplnenie  komisií  Mestského zastupiteľstva  v Kežmarku. 

20. Návrh na zmenu zapisovateľky komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a 

propagácie mesta.   

21. Kalendárny  plán zasadnutí  Mestského zastupiteľstva na rok 2016 

22. Súhlas  MsZ  k žiadosti o poskytnutie  dotácie  na spracovanie Zmien a doplnkov  č.2 

Územného plánu mesta Kežmarok. 

23. Schválenie hospodárskeho výsledku  organizácie  STZ mesta. 

24. Stanovisko  hlavného kontrolóra   k návrhu  rozpočtu  pre rok  2016 - 2018. 

25. Návrh rozpočtu  mesta Kežmarok  na  roky   2016 – 2018. 

26. Zmena rozpočtu  mesta Kežmarok pre rok 2015 rozpočtovým opatrením č.  9/2015 

27. Návrh podrobnosti členenia  a schvaľovania rozpočtu a zmien  rozpočtu. 

28. Návrh na odkúpenie pozemku KN-E 2341/4 pod miestnou  komunikáciou ul. Komenského 

(Ing. Havran, p. Gašparová) 

29. Návrh na  odpredaj časti pozemku  KN-E 2423/1 v záhradkárskej osade Kamenná baňa – 

Jana Hermanová s manželom. 



30. Návrh na  odpredaj časti pozemkov  KN-E 1090,1091, 1093  Pre Barrio Estate, s.r.o. 

31. Návrh na udelenie  ocenenia  mesta Kežmarok. 

32. Návrh na prenájom nebytových priestorov a  športových zariadení. 

33. Návrh na výpožičku časti pozemkov  pre spoločnosť Rondo, spol. s r.o. 

34. Návrh na opakovaný prenájom  bytu v Dome s opatrovateľskou službou.  

35. Návrh na nájom bytu  č. 14, Košická 2374/1. 

36. Návrh na opakovaný nájom bytov Gen. Štefánika 1049/14 a Košická 2224/12 

37. Návrh na zrušenie uznesenia č. 226/2015 a návrh na odpredaj časti pozemkov KN-C 2131/1 

a KN-C 2142/1 Tomáš Zelina. 

38. Návrh na schválenie Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 

Kežmarok pre roky 2014-2020 

39. Rôzne 

40. Interpelácie. 

41. Záver. 

     

 

 

 

 

            PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 
 

 

 

 


