
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 09.02.2017 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 1/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

v o l í       do návrhovej komisie    

 p. poslanca  Vladimíra Škáru  za  člena komisie 

 p. poslanca  Jána Holovu za člena komisie 

 

v o l í  do volebnej komisie 

 p. poslanca  Ladislava Jendrejčáka  za  predsedu  komisie 

 p. poslankyňu  Miroslavu Muncnerovú  za  člena  komisie 

 p. poslanca  Ondreja Jankuru  za  člena  komisie 

 

b e r i e     n a      v e d o m i e     

-  primátorom  určených  overovateľov  zápisnice 

 p. poslankyňu  Eleonóru Levickú 

 p. poslankyňu  Veroniku Havírovú 

 

-  primátorom  určenú  zapisovateľku 

 p. Veroniku Klukošovskú 

 

 

 

       PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta 

 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 09.02.2017 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 2/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e      program rokovania  mestského zastupiteľstva  v Kežmarku   takto: 
 
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. Súhrnná 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 zastupiteľstva v 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. Súhlas mestského zastupiteľstva k žiadosti  o poskytnutie dotácie  na spracovanie Zmien a doplnkov 

č. II. Územného plánu mesta Kežmarok 

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

obdobie roka 2016 

13. Návrh na odpredaj časti pozemku KN-E 6733/3 Ján Klein a Monika Kleinová, Možiarska 6, 

Kežmarok  

14. Návrh na bezodplatný prevod vlastníctva pozemkov pod miestnou komunikáciou M14 z SPF do 

vlastníctva mesta Kežmarok  

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

podielnikov Kežmarok 

16. Návrh na zriadenie vecného bremena :  

*Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad  

*Hengstler, s.r.o. Kežmarok 

17. Zmeny  v Radách škôl   pri školských zariadeniach  zriadených Mestom Kežmarok.  

18. Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko Slovenská republika 2014 – 2020,     

   vlajkový projekt  Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – 2. etapa 

19. Rôzne 

19 a Návrh na zmenu uznesenia č. 209/2016 zo dňa 08.09.2016 

19 b Návrh na bezplatné parkovanie počas Vianočného obdobia 

20. Interpelácie 

21. Záver  

 

 

 

 

 

 

       PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

              primátor mesta 

  

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 09.02.2017 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 3/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia 

uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku ku dňu  25.01.2017,  za 

kontrolované obdobia roka 2016 a predchádzajúce obdobia. 

 

 

 

 
       

       PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

              primátor mesta 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 09.02.2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 4/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra Mesta Kežmarok za rok 2016. 
 

 

 

 
       

       PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

              primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 09.02.2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 5/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení mesta 

Kežmarok č. 1/2017 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.  

 

 

 

 
       

       PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

              primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 09.02.2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 6/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  sa   u z n i e s l o  na VZN č.  2/2017, 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. 

 

 

 
       

        

       PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

              primátor mesta 



 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 09.02.2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 7/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   b e r i e   n a   v e d o m i e     vzdanie sa   

Ing. Jána  Soliara, nar. ..................... rod. č.: ................................... ,trvale bytom:  Suchá 

Hora 47 , 060 01  Kežmarok funkcie  konateľa  spoločnosti Technické služby  s.r.o. , ku 

dňu 30.01.2017. 

 

       

 

 
        

       PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

              primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 09.02.2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 8/2017 

 

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

Ing. Karola Gurku, nar. ..............., rod.č.: .............., trvale bytom: Tatranská 992/39, 

Kežmarok do funkcie  konateľa  spoločnosti Technické služby  s.r.o.  

 

 

       
 

  

       PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

              primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 09.02.2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 9/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

o d v o l á v a   



z  funkcie  člena  komisie urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy a 

verejných služieb  pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku  Petra Bednarčíka. 

 

 

       
 

 

        

       PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

              primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 09.02.2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 10/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

v o l  í    

v súlade so štatútom mesta za  člena  urbanistiky a výstavby, životného prostredia, 

dopravy a verejných služieb pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku   

 

Bajtošovú Barboru, nar. ...............  rod.č.: .................................  

 

trvale bytom: Tatranská Lomnica 262, Vysoké Tatry 
 

       
        

 

 

       PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

              primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 09.02.2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 11/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 

2017 rozpočtovým opatrením č. 1/2017 podľa predloženého návrhu. 

       
        

 

 

 

 

       PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

              primátor mesta 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 09.02.2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 12/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje vecné použitie finančných prostriedkov z 

rezervného fondu mesta Kežmarok v roku 2017 na finančné krytie súvisiacej technickej 

vybavenosti bytového domu Weilburská 9, 11, 13. 

        
 

 

 

       PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

              primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 09.02.2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 13/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku č. 324/2016 zo dňa 3.11. 2016. 

        
 

 

 

        

       PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

              primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 09.02.2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 14/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie Správu nezávislého audítora pre 

zriaďovateľa Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok „v likvidácii“. 

 

        
 

 

 

        

       PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

              primátor mesta 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 09.02.2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 15/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje nasledovné rozdelenie likvidačného 

zostatku podniku Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok „v likvidácii“: 

 
60 526,76 €

533,37 €

4 354,09 €

1 362,08 €

360,00 €

100,00 €

53 817,22 €
* nepoužitý zostatok bude prevedený na zakladateľa Mesto Kežmarok

Rozdelenie likvidačného zostatku podniku:

Prevod na zakladateľa Mesto Kežmarok

Daň z príjmov právnických osôb

Odmena likvidátora

Odvody z odmeny likvidátora za podnik ako zamestnávateľa

Výdavky súvisiace s výmazom podniku z obchodného registra*

Výdavky na audit účtovnej závierky

 
        

 

 

 

 

        

 

       PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

              primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 09.02.2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 16/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s trvaním procesu obstarávania 

a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie - „Zmeny a doplnky  č. II.  Územného 

plánu mesta Kežmarok“  najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. 

 

 

 

        

 

 

       PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

              primátor mesta 

 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 09.02.2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 17/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  berie na vedomie Správu o plnení Komunitného 

plánu sociálnych služieb  mesta Kežmarok pre roky 2014 – 2020 za obdobie roka 2016. 

 

 

 

 

        

       PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

              primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 09.02.2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 18/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

r o z h o d u j e 

v zmysle ustanovenia § 9a ods.8 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že odpredaj časti pozemku z  parc.č. KN-E 

6733/3, druh pozemku ostatné plochy o výmere 5m2 - novovytvorená parcela KN-C 3131/6 

o celkovej výmere 5m2, druh pozemku zastavané plochy,  k.ú. Kežmarok, pre Jána Kleina 

a Moniku Kleinovú, Možiarska 1460/6, je prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že 

pozemok- novovzniknutá parcela KN-C 3131/6 sa nachádza v bezprostrednom susedstve 

pozemku KN-C 1215/1,  ktorý je osobným vlastníctvom žiadateľov a zároveň je priamym 

a hlavným vstupom na pozemok z miestnej komunikácie a vzhľadom na polohu, rozlohu 

a svahovitosť pozemku nie je možné ho inak využiť. 

 s c h v a ľ u j e 

odpredaj časti pozemku parc.č. KN-E 6733/3, druh pozemku ostatné plochy o výmere 5m2 

– novovytvorenej parcely KN-C 3131/6 diel „1“ o celkovej výmere 5m2, druh pozemku 

zastavané plochy, k.ú. Kežmarok  do bezpodielového spoluvlastníctva manželom Jána 

Kleina a Moniky Kleinovej, bytom Možiarska 1460/6, podľa geometrického plánu č. 

93/2016 (GP vyhotovil Ing. Ján Maniak dňa 14.09.2016, úradne overil Okresný úrad 

Kežmarok, Katastrálny odbor dňa 26.09.2016 pod číslom G1 620/16  ), za cenu 12,95/m2.  

 

 

 

 

        

       PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

              primátor mesta 



 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 09.02.2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 19/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    

s c h v a ľ u j e 

podľa § 2, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

bezodplatný prevod nehnuteľností  - pozemkov, na ktorých sú stavby vo vlastníctve mesta 

Kežmarok postavené  pred rokom 1991 ( miestna komunikácia, chodník, verejné 

priestranstvá ) a to :  

- parcela KN-E 1077  o výmere 344 m² pričlenená do novovytvorenej parcely KN-C 

670/129, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 344 m²,  

- časť parcely KN-E 1078 o výmere 216 m² pričlenená do novovytvorenej parcely 

KN-C 670/130, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 216 m², 

- časť parcely KN-E 1079/3 o výmere 138 m² pričlenená do novovytvorenej parcely 

KN-C 670/132 druh pozemku zastavaná plocha o výmere 138 m², 

- časť parcely KN-E 1079/3 o výmere 19 m² pričlenená do  novovytvorenej parcely 

KN-C 670/137 druh pozemku zastavaná plocha o výmere 19 m², 

- časť parcely KN-E 1079/3 o výmere 8 m² pričlenená do novovytvorenej parcely 

KN-C 3125/16 druh pozemku zastavaná plocha o výmere 8 m², 

- časť parcely KN-E 1082 o výmere 145 m² pričlenená do novovytvorenej parcely 

KN-C 670/133  druh pozemku zastavaná plocha o výmere 145 m², 

- časť parcely KN-E 1082 o výmere 21 m² pričlenená do novovytvorenej parcely KN-

C 670/138  druh pozemku zastavaná plocha o výmere 21m², 

- časť parcely KN-E 1082 o výmere 16 m² pričlenená do novovytvorenej parcely KN-

C 3125/17 druh pozemku zastavaná plocha o výmere 16 m², 

ktoré sú  vo výlučnom vlastníctve Slovenská republika – Slovenský pozemkový fond, 

Búdková 36, Bratislava, do  vlastníctva mesta Kežmarok  ( IČO 00326283 ), 

      -    časť parcely KN-E 1079/2 o výmere 180 m² pričlenená do novovytvorenej parcely   

            KN-C 670/131 druh pozemku zastavaná plocha o výmere 180 m², 

- časť parcely KN-E 1079/2 o výmere 23 m² pričlenená do novovytvorenej parcely 

KN-C 670/136 druh pozemku zastavaná plocha o výmere 23 m², 

- časť parcely KN-E 1079/2 o výmere 7 m² pričlenená do novovytvorenej parcely 

KN-C 3125/15 druh pozemku zastavaná plocha o výmere 7 m², 

ktoré sú  v 1/2  spoluvlastníckom podiele  Slovenská republika – Slovenský pozemkový 

fond, Búdková 36, Bratislava, do vlastníctva  mesta Kežmarok  ( IČO 00326283 ) , 

- časť parcely KN-E 1086 o výmere 105 m² pričlenená do novovytvorenej parcely  

      KN-C 670/134 druh pozemku zastavaná plocha o výmere 105 m², 

- časť parcely KN-E 1086 o výmere 27 m² pričlenená do novovytvorenej parcely  

      KN-C 3125/18 druh pozemku zastavaná plocha o výmere 27 m²,  

- časť parcely KN-E 1087 o výmere 135 m² pričlenená do novovytvorenej parcely   

      KN-C 670/135 druh pozemku zastavaná plocha o výmere 135 m², 

- časť parcely KN-E 1087 o výmere 30 m² pričlenená do novovytvorenej parcely KN-

C 3125/19 druh pozemku zastavaná plocha o výmere 30 m² 

ktoré sú  v 13/20  spoluvlastníckom podiele  Slovenská republika – Slovenský pozemkový 

fond, Búdková 36, Bratislava, do  vlastníctva  mesta Kežmarok  ( IČO 00326283 ), podľa  

geometrického plánu č. 36315583-114-2016 vypracovaného  Ing. Novákom, 



GEO 3 ul. M. R. Štefánika 42, Trenčín a úradne overeného Okresným úradom Kežmarok, 

katastrálny odbor  dňa 20.12.2016 pod číslom: G1 838/16. 

 

 

 

 

 

        

       PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

              primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 09.02.2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 20/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    

s c h v a ľ u j e 

zmenu prílohy č. 5 k uzneseniu č. 268/2016 zo dňa 6.10.2016 podľa predloženého návrhu. 

 

 

 

 

        

       PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

              primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 09.02.2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 21/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    

s c h v a ľ u j e 

zriadenie vecného bremena na časť parcely KN-C 6836/9 k.ú. Kežmarok v prospech 

vlastníka stavby optických a metalických rozvodov na slúžiacom pozemku spoločnosti 

Hengstler s.r.o., Pradiareň 40, Kežmarok  ( IČO: 31718094 ), s  povinnosťou povinného  

Mesta Kežmarok  : 

- trpieť umiestnenie optických a metalických rozvodov na slúžiacom pozemku, tak, 

ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena,   

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 

stavby a to dĺžkou podzemných vedení a ich ochranným pásmom  na slúžiacom 



pozemku.  Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena je 3,-eur/m dĺžky 

každého podzemného vedenia.   

 

 

 

        

       PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

              primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 09.02.2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 22/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    

s c h v a ľ u j e 

zriadenie vecného bremena na časť parciel KN-C 3161, KN-E 883/2, KN-E 884/9, k.ú. 

Kežmarok v prospech vlastníka kanalizácie na slúžiacich  pozemkoch, Podtatranskú 

vodárenskú spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad ( IČO : 36485250 ),  v súvislosti 

s prepojením kanalizačného potrubia na odvod splaškových vôd z obce Vrbov s  

povinnosťou povinného  Mesta Kežmarok  : 

- trpieť umiestnenie kanalizačného potrubia na  slúžiacich pozemkoch, tak, ako to 

bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena.   

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 

stavby a to dĺžkou podzemného vedenia a jeho ochranného pásma  na slúžiacich 

pozemkoch.  Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena je 3,-eur/m dĺžky 

vedenia.                            
 
 

 

 

        

       PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

              primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 09.02.2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 23/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   odvoláva  Mgr. Ivonu Staníkovú z 
Rady  školy pri Základnej škole , Nižná brána 8, Kežmarok 

Rady  školy pri Základnej škole , Hradné námestie  38, Kežmarok 

Rady  školy pri Základnej škole , Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok 

Rady  školy pri Materskej škole, Možiarska1, Kežmarok 

Rady  školy pri Materskej škole, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok 

Rady  školy pri Materskej škole, Cintorínska 3, Kežmarok 

Rady  školy pri Materskej škole, Severná 5, Kežmarok 



Rady  školy pri Základnej umeleckej škole Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok 

Rady  školy pri Základnej umeleckej škole, Petržalská 21 , Kežmarok  

Rady školského zariadenia pri Centre voľného času, Generála Štefánika 47, Kežmarok. 

 

 

 

 

        

       PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

              primátor mesta 

 

 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 09.02.2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 24/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

ruší  

časť Uznesenia č. 348/2016 a to písm. b) a c). 

 

 

 

 

        

       PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

              primátor mesta 

 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 09.02.2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 25/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

schvaľuje 

 

a) 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 

 

b) 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 

5 449,00 €. I. splátka 2 724, 50 € v roku 2017  a II. splátka 2 724,50 € v roku 2018. 

 

 

 

 

       

       PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

              primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 09.02.2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 26/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

schvaľuje 

zmenu uznesenia č. 209/2016 zo dňa 08.09.2016 – harmonogram prenájmu nebytových 

priestorov v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 

19 v Kežmarku pre Súkromnú strednú odbornú školu, Biela voda 2, Kežmarok, 

nasledovne:  

 

Veľká telocvičňa  

 

párny a nepárny týždeň 

 

Pondelok: 09:30 – 11:30 

Utorok:  12:00 – 13:00 

Streda:  11:00 – 13:00 

 

Malá telocvičňa 

 

párny týždeň 

Štvrtok:  07:50 – 09:25 a 10:30 – 12:05 

Piatok:  10:30 – 12:05 

 

nepárny týždeň 

Štvrtok:  07:50 – 08:35 a 12:10 – 13:45 

Piatok:  10:30 – 11:15 a 12:10 – 12:55 

 

 

 

 

 

       PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

              primátor mesta 

 

 



 
 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 09.02.2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 27/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie návrh poslancov: Jany Majorovej 

Garstkovej, Matúša Poláka, Vladimíra Škáru a Andreja Zreľaka na bezplatné 

parkovanie v meste Kežmarok počas Vianočného obdobia.  

 

 

          

 

 

       PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta 

 


