
MESTO KEŽMAROK 
Hlavné námestie 1, 060 01 KEŽMAROK 

Kežmarok.31.01.2017 

 

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  09.02.2017 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. Súhrná správa  Hlavného kontrolóra mesta o vykonaných kontrolách  v roku 2016. 
5. Návrh VZN mesta Kežmarok č. .../2017 o zrušení Základnej školy, Nižná brána 8, Kežmarok, o zrušení 

Materskej školy, Severná 5, Kežmarok a o zriadení Základnej školy s materskou školou, Nižná brána 8, 
Kežmarok  

6. Všeobecne záväzné nariadenie č.  ..., ktorým sa určuje suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia 
a platenia úhrady za poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej 
služby Kežmarok 

7. Návrh na vymenovanie  riaditeľa  príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku a 
schválenie zmien  v orgánoch  spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok 

8. Zmeny v komisiách mestského zastupiteľstvav Kežmarku. 
9. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 1/2017 
10. Zmena rozdelenia likvidačného zostatku organizácie Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok „v 

likvidácii“. 
11. Návrh na výstavbu 18 b.j. Bytový dom  Weilburská 2,4 Kežmarok. 
12. Súhlas mestského zastupiteľstva k žiadosti  o poskytnutie dotácie  na spracovanie Zmien a doplnkov č. II. 

Územného plánu mesta Kežmarok. 
13. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Kežmarok pre roky 2014 – 2020  za obdobie 

roka 2016 
14. Návrh na odpredaj časti pozemku KN-E 6733/3 Ján Klein a Monika Kleinová, Možiarska 6, Kežmarok  
15. Návrh na bezodplatný prevod vlastníctva pozemkov pod miestnou komunikáciou M14 z SPF do vlastníctva 

mesta Kežmarok  
16. Návrh na úpravu prílohy č. 5 uznesenia č.268/2016 zo dňa 6.10.2016  - Poľnohospodárske družstvo 

podielnikov Kežmarok 
17. Návrh na zriadenie vecného bremena :  

*Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad  
*Hengstler, s.r.o. Kežmarok 

18. Zmeny  v Radách škôl   pri školských zariadeniach  zriadených Mestom Kežmarok.  
19. Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko Slovenská republika 2014 – 2020, vlajkový projekt  

Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – 2. etapa 
20. Rôzne 
21. Interpelácie 
22. Záver  

 
 

 
 
        PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 
                                                                                                                       primátor mesta  


