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KOMISIA FINANCIÍ A ROZPOČTU 

PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA KEŽMAROK 

 

Zápisnica zo zasadnutia konaného dňa 05.02.2019 
 

Miesto konania:   Mestský úrad Kežmarok, zasadačka 1. poschodie  

 

Dátum a čas konania:  05.02.2019, 15:30 hod. - 17:30 hod. 

 

Členovia komisie, predkladatelia materiálov: 

  

 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, ospravedlnený 

 Mgr. Marek Klein, člen komisie 

 Ing. Drahomíra Polovková, poverená vedením ekonomického oddelenia MsÚ Kežmarok 

 Ing. Lenka Zentková, hlavný účtovník 

 Anna Zubalová, zapisovateľka komisie - ospravedlnená 

  

Program: 

1. Otvorenie 

2. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2019 

3. Príprava osláv 750. výročia udelenia mestských práv 

 

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

členov komisie.  

 

Pán Ing. Karol Gurka vyzval poverenú vedúcu ekonomického oddelenia MsÚ Kežmarok Ing. 

Drahomíru Polovkovú, aby predstavila návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2019. 

Poverená vedúca ekonomického oddelenia uviedla: 

„Mesto Kežmarok plánuje požiadať dotáciu  na základe Výzvy Rady vlády SR na prevenciu 

kriminality vo výške 66 000 €. 20%  vo výške 13 200 € (spolufinancovanie) musí zabezpečiť mesto 

z vlastných zdrojov.  Z uvedeného dôvodu Mestská polícia Mesta Kežmarok požiadala o navýšenie 

kapitálových výdavkov na vyššie uvedené spolufinancovanie.  Finančné prostriedky sú plánované 

na rozšírenie jestvujúceho kamerového systému o ďalšie kamery a zriadenie 5 SOS tlačidiel“.  

 (za: hlasovali  7 členovia komisie: Ing. Karol Gurka, Ing. Miroslav Perignáth, Mgr. Stanislav 

Pisarčík, Ing. Jiří Ruml, Mgr. Jaroslav Maitner, Ing. Katarína Brejčáková,  Mgr. Marek Klein, Ing. 

Matúš Polák prišiel neskôr,  proti: nebol žiaden člen komisie, zdržal sa: žiaden člen  komisie)  

 

Komisia financií a rozpočtu odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Kežmarok schváliť Návrh 

na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2019. 

 

Predseda komisie financií a rozpočtu, p. Ing. Karol Gurka informoval členov komisie o ďalšej mož-

nej zmene v návrhu na zmenu rozpočtu na rok 2019.  „Príspevková spoločnosť Verejnoprospešné 

služby Mesta Kežmarok zabezpečuje pre mesto okrem iných služieb aj čistenie a upratovanie mesta. 

V tejto činnosti pôsobilo súbežne aj mesto formou aktivačnej činnosti. Od 1. januára 2017 došlo k 



2 

presunu činnosti z Technických služieb, s.r.o. Kežmarok na Verejnoprospešné služby Mesta Kež-

marok“. „Z uvedeného dôvodu je nutné, aby dvojčlenný koordinačný tím prešiel pod spomínanú 

príspevkovú organizáciu. Mesto Kežmarok na rok 2019 na týchto dvoch pracovníkov malo schvá-

lené rozpočtované výdavky v programe 6 - Odpadové hospodárstvo a v programe 16 - Administra-

tíva, ktoré je potrebné presunúť príspevkom na použitie príspevkovej organizácii“. (členovia komi-

sie berú informáciu na vedomie)   
 

P. Ing. Matúš Polák požiadal predsedu komisie financií a rozpočtu o zaslanie zápisnice z jej 

zasadnutia na vyjadrenie jej členom. Členovia komisie požiadali o priloženie k návrhu na zmeny 

rozpočtu mesta na rok 2019 stanoviská  - výstup z jednotlivých komisií s ich odporúčaním, 

prípadne neodporúčaním. V prípade nejasností požiadali členovia komisie o zabezpečenie 

prítomnosti jednotlivých vedúcich oddelení na dovysvetlenie jednotlivých zmien. Materiály na 

komisiu financií a rozpočtu budú zasielané ich členom najneskôr v piatok pred jej zasadnutím. 

 

K bodu č. 3 p. Ing. Karol Gurka informoval o vzniku Komisie k prípravám osláv 750. výročia 

udelenia mestských práv, o finančnom krytí na danú aktivitu, kde poznamenal, že viacero podujatí 

v rámci príprav osláv bude realizovať Mestské kultúrne stredisko a z toho dôvodu im bude 

z plánovaných výdavkov rozpočtu mesta preklasifikovaná časť financií na príspevok. P. Ing. 

Miroslav Perignáth uviedol, že Komisia k prípravám osláv 750. výročia udelenia mestských práv 

zasadá koncom týždňa, na ktorej bude známy konečný sumár finančných prostriedkov.  

 

Predseda komisie financií a rozpočtu p. Ing. Karol Gurka následne poďakoval všetkým prítomným 

za účasť  a ukončil zasadnutie.   

 

V Kežmarku, dňa 06.02.2019 

 

Zapísala: Ing. Drahomíra Polovková 

 

 

 

 

 

       Ing. Karol Gurka, 

        predseda Komisie financií a rozpočtu pri Mestskom zastupiteľstve  

       mesta Kežmarok 
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STANOVISKO 

KOMISIE FINANCIÍ A ROZPOČTU PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE  

MESTA KEŽMAROK ZO ZASADNUTIA KONANÉHO DŇA 05.02.2019 

 

 

 

 

Komisia financií a rozpočtu na svojom zasadnutí dňa 05.02.2019 prerokovala Návrh na zmenu 

rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2019. 

Komisia financií a rozpočtu odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Kežmarok schváliť Návrh 

na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2019. 

za: hlasovali  7 členovia komisie: Ing. Karol Gurka, Ing. Miroslav Perignáth, Mgr. Stanislav Pisar-

čík, Ing. Jiří Ruml, Mgr. Jaroslav Maitner, Ing. Katarína Brejčáková,  Mgr. Marek Klein. 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Drahomíra Polovková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Karol Gurka, 

predseda Komisie financií  a rozpočtu pri Mestskom zastupiteľstve  

mesta Kežmarok 

 

 

 


