
         Uznesenie 

z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 11. 02. 2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 40/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  s c h v a ľ u j e    zmenu  kalendárneho plánu 

zasadnutí  Mestského zastupiteľstva  na rok 2015  a to zmenu termínu  júnového 

zasadnutia  z 11. júna 2015  o 15:00   na  termín  04. júna 2015 o 15:00. 

 
 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 

        primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 

          

 

 

Uznesenie 

z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 11. 02. 2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 41/2015 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  prerokovalo protest prokurátora zo dňa 28.1.2015 

proti 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 a tomuto protestu vyhovuje. 

 
 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 

        primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 

          

 

         Uznesenie 

z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 11. 02. 2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 42/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  prerokovalo protest prokurátora zo dňa 2.2.2015 

proti VZN č. 2/2003 o kontrole vykonávanej mestskou samosprávou a zásady činnosti 

hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra a tomuto protestu vyhovuje. 

     
 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 

        primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 

          



     Uznesenie 

z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 11. 02. 2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 43/2015 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  s c h v a ľ u j e 

a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP – 3.1-2014/01 ROP za účelom 

realizácie  projektu  Obnova Reduty MPR Kežmarok,  ktorého ciele sú v súlade 

s platným územným plánom mesta   a platným Programom hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok pre roky  2014-2020 

b) zabezpečenie realizácie projektu mestom po schválení žiadosti o NFP 

c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na   

            projekt  323 941,22 eur, t.j. vo výške 16 197,06 eur. 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 

        primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 

          

 

         Uznesenie 

z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 11. 02. 2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 44/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 

2015 rozpočtovým opatrením č. 2/2015 podľa predloženého návrhu. 

          
 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 

        primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 

          

Uznesenie 

z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 11. 02. 2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 45/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vzdanie sa pani Oľgy Vilčekovej 

funkcie členky Sociálnej a bytovej komisie Mestského zastupiteľstva. 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 

        primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 

          

 



         Uznesenie 

z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 11. 02. 2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 46/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie žiadosť o uvoľnenie z funkcie 

riaditeľa CVČ v Kežmarku Mgr. Beáty Oravcovej.  

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 

        primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 

          

 

         Uznesenie 

z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 11. 02. 2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 47/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku berie na vedomie informáciu o možnosti delegovania  

zástupcov mesta Kežmarok na dňoch „ Masopustu“ v partnerskom meste Lanškroun 

v dňoch 13. až 15. 2. 2015. 
 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 

        primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 

          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


