MESTO KEŽMAROK
Hlavné námestie 1, 060 01 KEŽMAROK

Kežmarok 26.09.2016

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

zvolávam
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku na deň 06.10.2016 o 14:00 hod.
v Mestskom kultúrnom stredisku na ul. Starý trh v Kežmarku.
Program:

1. Otvorenie.
2. Voľba návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky a schválenie programu
Mestského zastupiteľstva v Kežmarku.
3. Správa o plnení uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom v Kežmarku
4. Návrh VZN mesta Kežmarok č. .../2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kežmarok č. 29/2015
o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na
území mesta Kežmarok.
5. Návrh na schválenie zmeny zriaďovacej listiny a rozšírenie podnikateľských aktivít príspevkovej
organizácii.
6. Zmena územného plánu CMZ Mesta Kežmarok.
7. Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 8/2016
8. Informácia o prijatých žiadostiach o dotácie na rok 2017.
9. Návrh na zverenie športovísk do správy
- atletický ovál a rozbežisko – ZŠ, Nižná brána 8 Kežmarok
- multifunkčné ihrisko – ZŠ, Dr. Daniela Fischera 2 Kežmarok
10. Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok
návrh na prenájom pozemkov
- návrh na zámenu pozemkov
11. Návrh na prenájom nebytových priestorov pre MsKS Kežmarok.
12. Bytový dom Weilburská 2550/9,11,13
návrh na určenie výšky nájomného
- návrh na zmenu uznesení
- návrh na zrušenie uznesenia
13. Návrh na prenájom časti pozemkov pod reklamnými zariadeniami Media representative, s.r.o., Bratislava
14. Návrh na nájom bytov č. 24, Weilburská 2550/13; č. 2, Hlavné námestie 114/11; č. 18, Gen. Štefánika
1049/14
15. Návrh na opakovaný nájom bytov – Gen. Štefánika 1049/14, Košická 2374/1
16. Návrh na predĺženie nájmu bytov – Weilburská 2396/1
Weilburská 2396/3
17. Návrh na zmenu uznesenia - zriadenie vecného bremena pre VSD, a.s. Košice
18. Rôzne
19. Interpelácie.
20. Záver

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
primátor mesta

