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

konanej dňa 16.2.2021 v zasadačke MsÚ Kežmarok 

 

 

Prítomní:  

Ing.Karol Gurka, Ing. Miroslav Perignáth, Ing. Matúš Polák, Mgr. Stanislav Pisarčík,  

Ing. Jiří Ruml (ospravedlnený), Mgr. Jaroslav Maitner,  Ing. Matúš Gáborčík ,  

Mgr. Marek Klein , Ing. Katarína Brejčáková  

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Návrh na schválenie preklenovacieho úveru  „Dobudovanie základnej 

technickej infraštruktúry v Kežmarku“  

3. Návrh na zmenu rozpočtu  Mesta Kežmarok na rok 2021 

4. 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 

5. Návrh VZN mesta Kežmarok č. .../2021 , ktorým sa mení VZN mesta 

Kežmarok  č, 11/2019 o miestnych daniach v znení VZN mesta Kežmarok č. 

3/2020 

6. Návrh na uzavretie Dohody o odstúpení zmluvy 

7. Rôzne 

 

 

1. Otvorenie 

 

Zasadnutie komisie otvoril Ing. Gurka privítaním prítomných  

 

2. Návrh na schválenie preklenovacieho úveru  „Dobudovanie základnej technickej  

infraštruktúry v Kežmarku“  

 

- Ing. Perignáth – informuje  sa, či je potrebné uzavrieť zmluvu o úvere teraz, alebo či 

nestačí až po verejnom obstaraní  

- Ing. Polovková – ponuka na úver je viazaná na určitý termín  

 

Hlasovanie:  

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

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

Katarína Brejčáková)   

proti:0 

zdržal sa:0 

 

Komisia financií a rozpočtu odporúča MsZ v Kežmarku schváliť prefinancovanie projektu 

„Dobudovaní základnej technickej infraštruktúry  v Kežmarku“ v rámci operačného programu 

Ľudské zdroje, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja od spoločnosti 

Všeobecná úverová banka, a.s. za nasledovných podmienok:  

Druh úveru: preklenovací úver 

Veriteľ: Všeobecná úverová banka 

Výška úveru: 799 000,-€ 
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Účel úveru: financovanie projektu „ Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v 

Kežmarku“ 

Splatnosť úveru: 24 mesiacov od podpisu zmluvy 

Úrokové rozpätie: 12M Euribor+0,090 p. a. 

Zabezpečenie úveru: bez zabezpečenia  

 

3. 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. Polovková – zľava nájomného 50%, na základe analýzy dopad na príjmovú časť rozpočtu 

mesta predstavuje 3 416,-€ 

 

Hlasovanie:  

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

Mgr. Jaroslav Maitner,  Ing. Matúš Gáborčík , Mgr. Marek Klein , Ing. Katarína 

Brejčáková)  

proti:0 

zdržal sa: 0 

 

Komisia financií a rozpočtu odporúča MsZ v Kežmarku 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 

 

4. Návrh VZN mesta Kežmarok č. .../2021 , ktorým sa mení VZN mesta Kežmarok  

č.11/2019 o miestnych daniach v znení VZN mesta Kežmarok č. 3/2020 

 

Mgr. Maitner – zistiť či podnikatelia nebudú žiadať väčšie rozlohy terás v súvislosti s EĽRO 

 

Hlasovanie:  

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

Mgr. Jaroslav Maitner,  Ing. Matúš Gáborčík , Mgr. Marek Klein , Ing. Katarína 

Brejčáková)  

proti:0 

zdržal sa:0 

 

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

Kežmarok č. .../2021 , ktorým sa mení VZN mesta Kežmarok  č.11/2019 o miestnych daniach 

v znení VZN mesta Kežmarok č. 3/202 

 

5. Návrh na uzavretie Dohody o odstúpení od zmluvy o prevode obchodného podielu 

spoločnosti Geovrt Kežmarok s.r.o.  

 

- Ing. Polák – žiada predložiť na rokovanie Dohodu o odstúpení od zmluvy 

- Mgr. Maitner – navrhuje vyčkať na výsledok súdneho sporu, navrhuje  uvedený bod z 

rokovania komisie stiahnuť 

- Predseda komisie uvedený bod z rokovania komisie stiahol  
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6. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2021 

 

- Ing. Gurka – informácia o vytvorení referátu kultúry na MsÚ  

- Mgr. Maitner – navrhovanú zmenu rozpočtu nepodporí, nie sú  navrhnuté prostriedky 

na rekonštrukciu chodníkov ( ul. Mučeníkov ) 

-  žiada o predloženie rozpočtových opatrení schválených primátorom mesta – presuny  

rozpočtovaných prostriedkov v rámci prvku schváleného rozpočtu  za rok 2020 

 

Hlasovanie: 

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

Gáborčík , Mgr. Marek Klein , Ing. Katarína Brejčáková)  

proti:0 

zdržal sa:2 ( Ing. Polák, Mgr. Maitner )  

 

7. Rôzne 

 

- Návrh na dotácie pre ostatné športové kluby mimo MŠK z rozpočtu mesta Kežmarok 

na rok 2021 podľa VN č. 3/2016 

-  

Hlasovanie:  

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

Mgr. Jaroslav Maitner,  Ing. Matúš Gáborčík , Mgr. Marek Klein , Ing. Katarína 

Brejčáková) 

proti:0  

zdržal sa:0 

 

- Komisia financií a rozpočtu odporúča MsZ v Kežmarku schváliť Návrh na dotácie pre 

ostatné športové kluby mimo MŠK z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2021 podľa VN č. 

3/2016 

 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.  

 

 

 

 

 

Zapísala: Anna Zubalová 

Kežmarok, 17.2.2021 

 

 

 

                                                                                 Ing. Karol Gurka  

                                                    Predseda Komisie financií a rozpočtu pri MsZ Kežmarok  

 


