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Pre potreby rokovania MsZ je potrebné zvoliť alebo určiť dočasné orgány a funkcie .

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
volí

do návrhovej komisie
p. poslanca Ladislava Jendrejčáka
p. poslankyňu Miroslavu Muncnerovú

v o l í do volebnej komisie
p. poslankyňu Martu Sabolovú za predsedu komisie
p. poslanca Vojtecha Wagnera za člena komisie
p. poslanca Andreja Zreľaka za člena komisie
berie na
vedomie
- primátorom určených overovateľov zápisnice
p. poslanca Jána Holovu
p. poslanca Jána Hencela
- primátorom určenú zapisovateľku
p. Veroniku Klukošovskú
Pre potreby rokovania MsZ je potrebné schváliť program zasadnuti MsZ.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
Schvaľuje

program rokovania mestského zastupiteľstva v Kežmarku takto:

Program:
1. Otvorenie.
2. Voľba návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky a schválenie
3.
4.

programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku.
Návrh na menovanie štatutárneho zástupcu v príspevkovej organizácii MsKS.
Záver.
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Dôvodová správa:
V novembri 2016 nastúpila na meterskú dovolenku riaditeľka MsKS v Kežmarku Mgr. Barbora
Kaprálová.
Na mimoriadnom MsZ 23.11.2016 bola uznesením č. 350/2016 vymenovaná za riaditešku MsKS p.
Mgr. Gabriela Kantorková na dobu určitú do 28.02.2017.
V zmysle par. 11 odst (4) písmeno l) zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení riaditeľa príspevkovej
organizácie vymenúva na návrh primátora Mestské zastupiteľstvo. Primátor mesta Kežmarok vypísal
konkurz na uvedenú pozíciu.
Na základe vyhodnotenia jednotlivých uchádzačov o uvedenú pracovnú pozíciu ,predložil na MsZ
9.2.2017 a 22.2.2017 návrh ktorý ale Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku neschválilo.
Keďže príspevková organizácia potrebuje štatutárneho zástupcu aby hladko fungovala predloží
primátor mesta na zastupiteľstve 28.2.2017 ďalší návrh .

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku vymenúva s účinnosťou od 01.03.2017
.................................................................. ,

nar. ..................... rod.č.: ...............................

trvale bytom: .............................................................................................................................
do funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestského kultúrneho strediska
v Kežmarku na dobu určitú do ..............................
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