
Uznesenie 
z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 23.11.2016 

 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 346/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
 
v o l í       do návrhovej komisie    
 p. poslankyňu Martu  Sabolovú  za  člena komisie 
 p. poslankyňu Eleonóru Levickú za člena komisie 
 
v o l í  do volebnej komisie 
 p. poslanca Jozefa Matiu  za  predsedu  komisie 
 p. poslanca Jána Hencela  za  člena  komisie 
 p. poslanca  Matúša Poláka za  člena komisie 
 
b e r i e     n a      v e d o m i e     

-  primátorom  určených  overovateľov  zápisnice 
 p. poslankyňu  Janu Majorovú Garstkovú 
 p. poslanca  Vladimíra Škáru 

-  primátorom  určenú  zapisovateľku 
 p. Martinu Brejkovú 
 

 
 
 

                                    PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 
                                                                               primátor mesta 

 
Uznesenie 

z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 23.11.2016 
 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 347/2016 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
 

S c h v a ľ u j e   program rokovania  mestského zastupiteľstva v Kežmarku takto: 
 
      1.   Otvorenie. 
      2.   Voľba  návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice  
            a zapisovateľky a schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku. 
      3.   Návrh na schválenie partnerskej zmluvy, dohody vo veci spoluúčasti na   
            spolufinancovaní a spolufinancovania v rámci programu cezhraničnej  
            spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko. 
      4.   Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č.       
           10/2016. 
      5.   Návrh na menovanie povereného štatutárneho zástupcu v príspevkovej   



            organizácii MsKS. 
      6.   Návrh na zmenu uznesenia č. 29/2016 zo dňa 11.02.2016 
      7.   Návrh  na schválenie doplnenia plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra      
            mesta na 2. polrok 2016 
      8.   Záver 
 
 
 

                                    PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 
                                                                                 primátor mesta 

                                                                   
 
                                                              
 
  
                                                               Uznesenie 

z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 23.11.2016 
 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 348/2016 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje 
 
a) Partnerskú zmluvu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – 
A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 na realizáciu projektu č. PLSK.01.01.00-12-0019/16 
s názvom Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – 2. etapa 
 
b) Dohodu vo veci spoluúčasti na nákladoch riadenia a propagáciu vlajkového projektu 
s názvom Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa v rámci 
Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 
 
c) Spoluúčasť na nákladoch riadenia a propagáciu vlajkového projektu s názvom 
Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa v rámci Programu 
cezhraničnej   spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 vo výške 
3 761,29 €. 
                                                                                           
 
                                                                                            
 
                                                                                              
                                                                                               PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                                                                               primátor mesta 
     
                                                           
 
 
 
 
                                                              



                                                                 Uznesenie 
z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 23.11.2016 

 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 349/2016 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre 

rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 10/2016 podľa predloženého návrhu. 

                                                                                           
 
                                                                                            
 
                                                                                                PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                                                                               primátor mesta 
  
                                                               Uznesenie 

z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 23.11.2016 
 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 350/2016 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku vymenúva Mgr. Gabrielu Kantorkovú do funkcie 

riaditeľa  Mestského kultúrneho strediska v Kežmarku na dobu  určitú do 28.02.2017. 

 
                                                                                           
 
                                                                                            
                                                                                               PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                                                                               primátor mesta 
   
                                                               Uznesenie 

z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 23.11.2016 
 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 351/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
schvaľuje 
zmenu uznesenia č. 29/2016 z 11.02.2016 takto: 
slová „ostatné plochy o výmere 540 m2“ sa nahrádzajú slovami „zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 565 m2“  
 
                                                                                           
 
                                                                                            PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                                                                              primátor mesta 



 
                                                               Uznesenie 

z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 23.11.2016 
 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 352/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
schvaľuje 
doplnenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok na 2. polrok 
2016 o kontrolu hospodárenia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o.  
 
 
                                                                                           
 
                                                                                            
                                                                                               PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                                                                               primátor mesta 
                            


