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Zápisnica zo zasadnutia Komisie financií a rozpočtu pri MsZ Kežmarok, 

konaného dňa 16.10.2019 
 

 

 

Prítomní:  

 

  

 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 ,neprítomný 

            Mgr. Marek Klein, člen komisie, neprítomný 

 

  

  

Program: 

1. Otvorenie 

2. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2019 – rozpočtové opatrenie č. 

6/2019 

3. Rôzne 

4. Záver 

 

 

1.Otvorenie 

 

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

prítomných. 

 

 

2. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2019 – RO č. 6/2019 

Mgr. Maitner – žiada spresniť a rozšíriť textovú časť  pri presune kapitálových finančných pro-

striedkov,  program 10.4.3 – Zimný štadión  a program 7.1.1. Okružná  križovatka JUH  

Ing. Perignáth -  žiada informáciu, ako vznikol nápočet na úpravu rozpočtu pre ZUŠ A. Cígera, 

Kežmarok  

- riešiť nové VZN školstva skôr, v mesiacoch jún-júl, do pozornosti dáva financovanie učite-

ľov, ktorí vyučujú druhý- obligátny  nástroj  

- Mgr. Polák – preveriť pracovnoprávny vzťah  zamestnankýň bývalej ZUŠ Petržalská, ktoré 

sú na materskej dovolenke  

 

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

 Mgr. Pisarčík , Mgr. Maitner ) , proti:0, zdržal sa:0 
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Komisia financií a rozpočtu pri  MsZ Kežmarok odporúča MsZ schváliť Návrh na zmenu 

rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2019 rozpočtovým opatrením 6/19 

 

3. Rôzne  

Ing. Gurka – informácia o možnosti využitia finančných prostriedkov zo ŠFRB na rekonštrukciu 

a obnovu bytových domov , navrhuje využiť budovy  kasární  ako byty  

Mgr. Polák – podporuje výstavbu bytov zo ŠFRB, ak to bude potrebné aj s komerčným úverom na 

tento účel 

Mgr. Maitner – je potrebné to vidieť ako dve témy:  

a)ako ďalej s kasárňami 

b)téma nájomných bytov 

- vidí možnosť využiť kasární na komerčné účely, napr. hľadať reálneho developera, informo-

vať v médiách, tak isto hľadať iné lokality na nájomné byty, hľadať možnosť využitia i MŠ 

Severná   

Ing. Polák – žiada zaslať mailom informáciu o prvom návrhu rozpočtu na rok 2020, jeho východis-

kové ukazovatele a  investičnú časť 

Mgr. Maitner - žiada informáciu ohľadom dlhodobej stratégie v stanovení sadzieb daní a poplatkov 

vo väzbe na platnú legislatívu  

- podrobnejšie informácie ohľadom budúceho využitia CIZS, predpokladaný  počet a štruktúra 

nájomcov, uvažované účely využitia priestorov, majetkové usporiadanie a podobne 

Ing. Gurka – projektová dokumentácia CIZS ukázala , že náklad je oveľa vyšší, potrebné hľadať 

zdroje 

Ing. Perignáth – žiada o informáciu či je možné prideliť  členom komisie 750. Výročia udelenia 

mestských práv mimoriadnu odmenu  

Ing. Gurka – predsedníčka komisie podľa prezenčnej listiny  môže  navrhnúť  idividuálnu mimo-

riadnu odmenu  

5.Záver 

Predseda komisie Ing. Gurka poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

Zapísala: Anna Zubalová 

Kežmarok,17.10.2019 

 

 

                                                                          Ing. Karol Gurka  

                                            Predseda Komisie financií a rozpočtu  pri MsZ Kežmarok  


