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Zápisnica zo zasadnutia Komisie financií a rozpočtu pri MsZ Kežmarok, 

konaného dňa 2.4.2019 
 

 

 

Prítomní:  

 

Členovia komisie: 

  

 Ing. Karol Gurka, predseda komisie 

 Ing. Miroslav Perignáth, člen komisie  

 Ing. Matúš Polák, člen komisie 

 Mgr. Stanislav Pisarčík, člen komisie 

 Ing. Jiří Ruml, člen komisie 

 Mgr. Jaroslav Maitner, člen komisie 

 Ing. Katarína Brejčáková, člen komisie  

 Ing. Matúš Gaborčík, člen komisie,  

            Mgr. Marek Klein, člen komisie 

 

Prizvaná:  

 Ing. Drahomíra Polovková, poverená vedením ekonomického oddelenia MsÚ Kežmarok 

  

  

Program: 

1. Otvorenie 

2. Stanovisko hlavného kontrolóra k poskytnutiu návratnej finančnej výpomoci z MF SR 

3. Návrh na schválenie finančnej výpomoci poskytnutej MF SR na „Dobudovanie zimného 

štadióna „ a na „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kežmarku „  

4.  Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2019 

5. Záver  

 

 

1.Otvorenie 

 

Zasadnutie komisie financií a rozpočtu otvoril jej predseda p. Ing. Karol Gurka, ktorý privítal 

členov komisie. Termín najbližšieho zasadnutia komisie stanovený na 16.4.2019 o 16.30 hod  

 

2.Stanovisko hlavného kontrolóra k poskytnutiu návratnej finančnej výpomoci z MF SR  

 

Komisia financií a rozpočtu berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k poskytnutiu 

návratnej finančnej výpomoci z MF SR  

 

 

3. Návrh na schválenie finančnej výpomoci poskytnutej MF SR  

 

Ing. Gurka – inf. o uznesení Vlády SR č. 123 z 20.3.2019 ktorým súhlasila s poskytnutím návratnej 

finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív v sume 3 500 tis. € pre mesto Kežmarok na 

„Dobudovanie zimného šadióna“ a na „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kežmarku 

„, tieto prostriedky budú poskytnuté do 30.4.2019 

Podmienky splácania istiny návratnej finančnej výpomoci následovne:  
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- Splátka v roku 2020                           150 tis. € 

- Splátka v roku 2021                           150 tis. € 

- Splátka v roku 2022                           250 tis. € 

- Splátka v roku 2023                           250 tis. € 

- Splátka v roku  2024                          350 tis. € 

- Splátka v roku  2025                          350 tis. € 

- Splátka v roku 2026                           450 tis. € 

- Splátka v roku 2027                           450 tis. € 

- Splátka v roku 2028                           550 tis. € 

- Splátka v roku 2029                           550 tis. € 

 

- navrhujú sa 2 mil,€ pre Dobudovanie zimného štadióna a 1, 5 mil. € pre CZIS .  

 

 

- členovia komisie žiadajú doplniť do materiálov na zasadnutie MsZ  špecifikáciu 

použitia  prostriedkov na „Dobudovanie zimného štadióna“ 

 

 

 Komisia financií a rozpočtu pri MsZ v Kežmarku odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku 

schváliť prijatie návratnej finančnej výpomoci poskytovanej zo štátnych finančných aktív na finan-

covanie investičných akcií Mesta Kežmarok z Ministerstva financií Slovenskej republiky v sume    

3 500 000 eur na „Dobudovanie zimného štadióna“ a na „Centrum integrovanej zdravotnej starost-

livosti v Kežmarku“ za predpokladu, že MsZ v Kežmarku schváli vytvorenie peňažného fondu, 

ktorý finančné zaťaženie vyplývajúce zo zmluvy o návratnej finančnej výpomoci, rozloží rovno-

merne od 3. do 10. roku splácania. 

 

 

 

Hlasovanie: Hlasovanie: za: 7 ( Ing. Gurka, Ing. Perignáth, , Mgr. Pisarčík, Ing. Ruml, Ing. 

Brejčáková, Ing. Gáborčík, Mgr. Klein)  proti:  2 (  Ing. Polák, Mgr. Maitner ) 

 

 

Komisia financií a rozpočtu pri MsZ odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku zriadenie 

účelového peňažného fondu, kde v rokoch 2022  a 2023 sa uloží  150 tis. eur, v rokoch 2024 a 2025  

sa uloží 50 tis. € za účelom, aby sa z uvedeného peňažného fondu riešili časti splátok v rokoch 2026 

a 2027 po 50 tis.eur a v rokoch 2028 a 2029 po 150 tis. eur. 

 

 

Hlasovanie: za: 8 ( Ing. Gurka, Ing. Perignáth, Ing. Polák, Mgr. Pisarčík, Ing. Ruml, Ing. 

Brejčáková, Ing. Gáborčík, Mgr. Klein , proti 1 ( Mgr. Maitner) 

 

4.Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2019 

 

Hlasovanie: za: 7 ( Ing. Gurka, Ing. Perignáth, , Mgr. Pisarčík, Ing. Ruml, Ing. Brejčáková, Ing.  

Gáborčík, Mgr. Klein)  proti:  2 (  Ing. Polák, Mgr. Maitner ) 
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Komisia financií a rozpočtu pri MsZ Kežmarok  odporúča MsZ schváliť zmenu rozpočtu Mesta 

Kežmarok na rok 2019 

 

 

 

5.Rôzne  

 

 

Predseda komisie Ing. Karol Gurka následne poďakoval všetkým prítomným za účasť  a ukončil 

zasadnutie.   

 

 

V Kežmarku, dňa 3.4.2019 

 

 

Zapísala: Anna Zubalová 

 

 

 

 

       Ing. Karol Gurka 

                 predseda Komisie financií a rozpočtu pri MsZ Kežmarok 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


