
Zápisnica zo zasadnutia komisie financií a rozpočtu pri MsZ v Kežmarku, konanej dňa 

1.12.2020 v zasadačke MsÚ Kežmarok   

 

Prítomní: Ing.Karol Gurka, Ing. Miroslav Perignáth, Ing. Matúš Polák, Mgr. Stanislav 

Pisarčík, Ing. Jiří Ruml, Mgr. Jaroslav Maitner,  Ing. Matúš Gáborčík , Mgr. Marek Klein , 

Ing. Katarína Brejčáková ( ospravedlnená )  

 

Program:  

 

1. Otvorenie 

2. Návrh VZN mesta Kežmarok č. .../2020, ktorým sa mení VZN mesta Kežmarok 

č. 12/2019  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 

3. Návrh VZN č.../2020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 mesta Kežmarok 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

mesta Kežmarok 

4.  Návrh všeobecne  záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. ....../2020, ktorým 

sa mení Všeobecné záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 11/2018 

o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských 

zariadení, ktoré sú zriadené na území  mesta Kežmarok v znení Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 5/2019, Všeobecne záväzného  

nariadenia mesta Kežmarok č. 14/2019 a Všeobecne záväzného  nariadenia 

mesta Kežmarok č. 7/2020. 

5. Návrh VZN mesta Kežmarok č..../2020 o zákaze umiestnenia herní a kasín na 

území mesta Kežmarok  

6. Návrh rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2021 s výhľadom na roky 

 2022 – 2023 

7. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2020 

8. Rôzne  

 

1. Otvorenie 

Zasadnutie komisie otvoril Ing. Gurka privítaním prítomných. 

 

2.  Návrh VZN mesta Kežmarok č. .../2020, ktorým sa mení VZN mesta Kežmarok 

č. 12/2019  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 

 

 Mgr. Maitner – navrhuje zvýšiť sadzbu za drobné stavebné odpady , doplniť 

koľko poplatku sa vyberie za komunálne odpady a koľko za drobný stav. 

odpad, koľko doplácajú poplatníci  

 Ing. Polák – navrhuje zvýhodniť občanov ktorí odpad triedia, dostáva podnety 

od občanov, aby sa narodeným deťom do konca fiškálneho roka nevyruboval 

poplatok za komunálny odpad , prípadne deťom do 3 rokov 

 Ing. Gurka – potrebné nastaviť pravidlá, napr. 3 mesiace od narodenia  

 Mgr. Pisarčík – občania citlivo vnímajú zvyšovanie poplatkov, zapojiť média , 

noviny , aby sa informovalo občanov dostatočne  



 Mgr. Maitner – vysvetľovať  dopad  na životné prostredie, zapojiť aj školy  

 

Komisia financií a rozpočtu pri MsZ v Kežmarku odporúča MsZ schváliť Návrh VZN mesta 

Kežmarok č. .../2020, ktorým sa mení VZN mesta Kežmarok č. 12/2019  o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, s návrhmi  

a) rozdeliť  sadzbu za stavený a komunálny odpad do budúcnosti  

b) 3 mesačný odklad poplatkov za komunálny odpad pre narodené deti  

 

Hlasovanie: za: 8  (  Ing.Karol Gurka, Ing. Miroslav Perignáth, Ing. Matúš Polák, Mgr. 

Stanislav Pisarčík, Ing. Jiří Ruml, Mgr. Jaroslav Maitner,  Ing. Matúš Gáborčík , Mgr. Marek 

Klein)  proti: 0, zdržal sa:0 

 

3. Návrh VZN č.../2020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 mesta Kežmarok 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

mesta Kežmarok 

 

 informácia Ing. Gurku o platnosti zákona o vykonávaní triedeného zberu biologicky 

rozložiteľných kuchynských odpadov od 1.1.2020 

 

Komisia financií a rozpočtu pri MsZ v Kežmarku odporúča MsZ schváliť Návrh VZN 

č.../2020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 mesta Kežmarok o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Kežmarok 

 

Hlasovanie: za : 8 (Ing.Karol Gurka, Ing. Miroslav Perignáth, Ing. Matúš Polák, Mgr. 

Stanislav Pisarčík, Ing. Jiří Ruml, Mgr. Jaroslav Maitner,  Ing. Matúš Gáborčík , Mgr. Marek 

Klein)  proti:0, zdržal sa: 0 

 

4. Návrh všeobecne  záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. ....../2020, ktorým sa 

mení Všeobecné záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 11/2018 o financovaní 

základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú 

zriadené na území  mesta Kežmarok v znení Všeobecne záväzného nariadenia 

mesta Kežmarok č. 5/2019, Všeobecne záväzného  nariadenia mesta Kežmarok č. 

14/2019 a Všeobecne záväzného  nariadenia mesta Kežmarok č. 7/2020. 

 

Komisia financií a rozpočtu pri MsZ v Kežmarku odporúča MsZ schváliť Návrh všeobecne  

záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. ....../2020, ktorým sa mení Všeobecné záväzné 

nariadenie mesta Kežmarok č. 11/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, 

materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území  mesta Kežmarok v znení 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 5/2019, Všeobecne záväzného  

nariadenia mesta Kežmarok č. 14/2019 a Všeobecne záväzného  nariadenia mesta Kežmarok 

č. 7/2020. 

 

Hlasovanie: za: 8 (Ing.Karol Gurka, Ing. Miroslav Perignáth, Ing. Matúš Polák, Mgr. 

Stanislav Pisarčík, Ing. Jiří Ruml, Mgr. Jaroslav Maitner,  Ing. Matúš Gáborčík , Mgr. Marek 

Klein) proti: 0, zdržal sa: 0 



 

 

5. Návrh VZN mesta Kežmarok č..../2020 o zákaze umiestnenia herní a kasín na 

území mesta Kežmarok  

 

Komisia financií a rozpočtu pri MsZ v Kežmarku odporúča MsZ schváliť Návrh VZN mesta 

Kežmarok č..../2020 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Kežmarok  

 

Hlasovanie: za: 8 (Ing.Karol Gurka, Ing. Miroslav Perignáth, Ing. Matúš Polák, Mgr. 

Stanislav Pisarčík, Ing. Jiří Ruml, Mgr. Jaroslav Maitner,  Ing. Matúš Gáborčík , Mgr. Marek 

Klein), proti: 0, zdržal sa:0 

 

6. Návrh rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 – 2023 

 

Komisia financií a rozpočtu pri MsZ v Kežmarku odporúča MsZ schváliť Návrh rozpočtu 

mesta Kežmarok na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 – 2023 

Hlasovanie: za: 6, proti: 1 ( Mgr. Jaroslav Maitner ) , zdržal sa: 1 ( Ing. Matúš Polák ) 

 

7. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2020 

 

Komisia financií a rozpočtu pri MsZ v Kežmarku odporúča MsZ schváliť Návrh na zmenu 

rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2020 

 

Hlasovanie: za: 6 (Ing.Karol Gurka, Ing. Miroslav Perignáth,, Mgr. Stanislav Pisarčík, Ing. 

Jiří Ruml,   Ing. Matúš Gáborčík , Mgr. Marek Klein) , zdržal sa:2 ( Ing. Matúš Polák, Mgr. 

Jaroslav Maitner ) , proti:0 

 

8. Rôzne 

 

 Informácia Ing. Gurku o novom programovom období , kde vznikajú strategické  

plánovacie  regióny  ( Stará Ľubovňa – Levoča – Poprad – Kežmarok ) ,taktiež 

o vzniku udržateľného  mestského rozvoja  ( pristúpi sa k memorandu o spolupráci ) 

 Informácia o možnosti umiestnia stánkov počas vianočného obdobia v dňoch od 

12.12.2020 -31.12.2020 

 

Zapísala: Anna Zubalová 

Kežmarok, 2.12.2020 

 

 

 

                                                                                 Ing. Karol Gurka  

                                                    Predseda Komisie financií a rozpočtu pri MsZ Kežmarok  

 


