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

12.10.2020  

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ospravedlnení 2 ( Ing. Ruml, Ing. Brejčáková ) 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Návrh na prenájom a odpredaj pozemku GEOVRT Kežmarok s.r.o. 

3. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže  MŠ Severná 5 Kežmarok 

4. Rozbor hospodárenia a monitorovanie programového rozpočtu Mesta Kežmarok za I. polrok 2020 

5. Návrh na zmenu uzn.  42/2019 prijatého MsZ Mesta Kežmarok dňa 8.4.2019 

6. Návrh na schválenie podmienok návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR 

7. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2020 

8. Rozne 

9. Záver 

 

      

1. Otvorenie 

Zasadnutie komisie otvoril predseda Ing. Karol Gurka privítaním prítomných. Na zasadnutí sa zúčastnili aj 

členovia komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva :Ing. Perignáth, Ing. Žihal, Ing.Miháliková, 

Mgr.Bc.Matia, Ing. Havírová, p. Brija, Ing. Levická, Mgr. Kováčová, Ing. Škára 

 

2. Návrh na prenájom pozemku pre GEOVRT Kežmarok s.r.o., Hviezdoslavova 196/8, Kežmarok, par. 

C-KN č. 9492/5, k.ú. Kežmarok 

Mgr.Maitner  žiada inf. či je vyjadrenie riadiaceho orgánu, z dovodu, že v blízkosti je cyklochodník, aby 

nedošlo k jeho poškodeniu pri prácach na vrte  

Ing. Gurka  uviedol, že  v prípade že by  bol chodník počas prác  poškodený, je povinnosťou nájomcu 

zabezpečiť uvedenie do pôvodného stavu. 

 

hlasovanie za prenájom:  

 

a) komisia bytová, správy majetku a lesného hospodárstva :  

za: 8, proti:0, zdržal sa : 1 (Ing. Škára) 

 

b) komsia financií a rozpočtu 

za: 5 ( Ing. Gurka, Ing. Perignáth, Mgr. Pisarčík, Ing. Gáborčík, Mgr. Klein ) , proti:0, zdržal sa: 2 ( Ing. 

Polák, Mgr. Maitner ) 

 

Uznesenie: 

Komsia financií a rozpočtu spolu s komisiou bytovou, správy majetku a lesného hospodárstva 

odporúča MsZ schváliť prenájom pozemku pre GEOVRT Kežmarok s.r.o., Hviezdoslavova 196/8, 

Kežmarok, par. C-KN č. 9492/5, k.ú. Kežmarok 

 

2.1. Návrh na odpredaj pozemku pre GEOVRT Kežmarok s.r.o., Hviezdoslavova 196/8, Kežmarok, 

parc. C-KN č. 9492/5, k.ú. Kežmarok  

Mgr.Maitner   navrhuje zrealizovať odpredaj pozemku až v roku 2021 

Ing. Škára navrhuje uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve s klauzulou o zmene ceny  

Mgr. Klein navrhuje zadať cenu podľa znaleckého posudku  

Ing. Perignáth žiada dopracovať do návrhu na uznesenie MsZ uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o 

odpredaji pozemku. 

Ing. Gurka navrhuje odpredaj podmieniť tým, že vrt bude funkčný energetický zdroj. 

 

Hlasovanie za odpredaj pozemku pre GEOVRT Kežmarok  s.r.o.,  Hviezdoslavova 196/8, Kežmarok, parc. 

C-KN č. 9492/5, k. ú. Kežmarok  s odporúčaním o uzavretí zmluvy o budúcej zmluve s výnimkou 10 m2 

pod cyklochodníkom , kde podmienkou je, že vrt bude uznaný za energetický zdroj : 

 

a) komisia bytová, správy majetku a lesného hospodárstva 

za: 8 (Ing. Perignáth, Ing. Žihal, Ing.Miháliková, Mgr.Bc.Matia, Ing. Havírová, p. Brija, Ing. Levická, Mgr. 

Kováčová), zdržal sa: 1 ( Ing. Škára ), proti:0 



 

                   b) komsia financií a rozpočtu 

za: 5 ( Ing. Gurka, Ing. Perignáth, Mgr. Pisarčík, Ing. Gáborčík, Mgr. Klein ),proti: 1 

 ( Ing. Polák ), zdržal sa: 1 (Mgr. Maitner) 

 

Uznesenie: 

Komsia financií a rozpočtu spolu s komisiou bytovou, správy majetku a lesného hospodárstva 

odporúča MsZ schváliť  odpredaj pozemku pre GEOVRT Kežmarok  s.r.o. , Hviezdoslavova 196/8, 

Kežmarok, parc. C-KN č. 9492/5, k.ú. Kežmarok  s  odporúčaním uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve 

o predaji pozemku  s výnimkou 10 m2 pod cyklochodníkom , kde podmienkou je, že vrt bude uznaný 

za energetický zdroj  

 

3. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže MŠ Severná 5, Kežmarok 

uvedený návrh  bol stiahnutý z rokovania 

 

4. Rozbor hospodárenia a monitorovanie programového rozpočtu Mesta Kežmarok za I. polrok 2020 

Mgr. Maitner : vo finančných operáciách v príjmovej časti neeviduje 166 tis. na Zimný štadión  z roku 2019 

 

Uznesenie: 

Komsia financií a rozpočtu berie na vedomie Rozbor hospodárenia a monitorovanie programového 

rozpočtu Mesta Kežmarok za I. polrok 2020 

 

hlasovnie: za: 7, proti:0, zdržal sa:0 

 

5. Návrh na zmenu uzn.  42/2019 prijatého MsZ Mesta Kežmarok dňa 8.4.2019 

 

Uznesenie: 

Komsia financií a rozpočtu odporúča MsZ schváliť Návrh na zmenu uzn.  42/2019 prijatého MsZ 

Mesta Kežmarok dňa 8.4.2019 

 

     hlasovanie: za: 7, proti:0, zdržal sa:0 

 

     6. Návrh na schválenie podmienok návratnej finančnej výpomoci z Min. financií SR 

 

 

Uznesenie : 

Komsia financií a rozpočtu odporúča MsZ schváliť Návrh na schválenie podmienok návratnej finančnej 

výpomoci z Min. financií SR 

 

hlasovanie: za: 7, proti:0, zdržal sa:0 

 

7.Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2020 

Ing. Polák  : prvok 16  , vysoké navýšenie 

Ing. Polovková: ide o výdavky vyplývajúce zo zmlúv ( energie, telefóny ) 

Mgr. Maitner : v akom stave je most cez rieku Poprad, čerpanie dotácie  

tiež navrhuje rozdiskutovať zavedenie dane za rozvoj 

Ing. Gáborčík : na položke Občania skrášľujú svoje mesto je nízke čerpanie 

Mgr. Maitner: navrhuje  spresniť výzvu Občania skrášľujú svoje mesto  

žiada inf. o príspevku VPS ( práce už boli vykonané ) 

 

Uznesenie : 

Komsia financií a rozpočtu odporúča MsZ schváliť Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 

2020 

hlasovanie: za:6 (Ing. Gurka, Ing. Perignáth, Mgr. Pisarčík, Ing. Gáborčík, Mgr. Klein,Ing. Polák ) proti:0, zdržal 

sa: 1 ( Mgr. Meitner) 

 

8. Rôzne 

 

8.1. Návrh na zmenu výšky dotácie 

Komsia financií a rozpočtu odporúča MsZ schváliť Návrh na zmenu výšky dotácie  



 

a) zníženie dotácie na podporu telovýchovy a športu na území mesta Kežmarok pre Občianske združenie 

Kežmarská hokejbalová únia  vo výške 5 500,€ 

b) zvýšenie dotácie na podporu telovýchovy a športu na území mesta Kežmarok pre Mestský športový 

klub vo výške 5 500,€ 

hlasovanie: za :7, proti:0, zdržal sa:0 

 

8.2. Návrh na zabezpečenie kompenzácie pre nájomcov nebytových priestorov vo vlastníctve mesta z 

dôvodu opatrení a obmedzení štátnych orgánov prijatých v súvislosti so šírením vírusu  

COVID-19 

Ing. Bednárová : na MsÚ doručených 11 žiadosti, nárok na kompenzáciu 6 žiadostí, strata na nájomnom cca 

1 860,€ 

 

Uznesenie : 

Komsia financií a rozpočtu odporúča MsZ schváliť Návrh na zabezpečenie kompenzácie pre 

nájomcov nebytových priestorov vo vlastníctve mesta z dôvodu opatrení a obmedzení štátnych 

orgánov prijatých v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 

 

9.Záver 

Zasadnutie ukončil predseda Ing. Gurka poďakovaním prítomným za účasť. 

 

 

zapísala: Anna Zubalová 

Kežmarok, 14.10.2020 

 

 

 

 

                                                                                 Ing. Karol Gurka  

                                                    Predseda Komisie financií a rozpočtu pri MsZ Kežmarok  


