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Zápisnica zo zasadnutia Komisie financií a rozpočtu pri MsZ Kežmarok, 

konaného dňa 26.11.2019 
 

 

 

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  

            Mgr. Marek Klein, člen komisie, neprítomný 

 

  

  

Program: 

1. Otvorenie 

2. Návrh VZN mesta Kežmarok o miestnych daniach 

3. Návrh VZN mesta Kežmarok o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady  

4. Návrh VZN mesta Kežmarok, ktorým sa mení VZN mesta č. 11/2018 o financovaní 

základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriade-

né na území mesta v znení VZN č. 5/2019 

5. Návrh VZN mesta Kežmarok o poskytovaní sociálnych služieb 

6. Návrh rozpočtu na rok 2020 -  2022 

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

7/2019  

8. Rôzne 

9. Záver 

 

 

1.Otvorenie 

 

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

prítomných. 

 

2. Návrh VZN mesta Kežmarok o miestnych daniach  
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Ing. Polák -  navrhuje  z VZN vylúčiť daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje, 

žiada informáciu z akého dôvodu sa zaradila táto  daň, koľko je  takýchto prístrojov v Kežmarku  

Mgr. Maitner -  navrhuje rovnaké sadzby dane v článku č. 24 pre daň za nevýherné hracie automaty  

, taktiež žiada dôvodovú správu  

Ing. Perignáth – v dôvodovej správe zdôvodniť  zvýšenie sadzieb daní , pretože minulý rok sa sadz-

by upravovali 

Ing. Polák –  navrhuje znížiť daň za psa na rovnakú sadzbu 10€, bez ohľadu na umiestnenie psa, 

aby ľudia neprihlasovali psov v Ľubici, taktiež z vybratej dane  poskytnúť príslušné služby, napr. 

vybudovať venčovisko  

 

Komisia financií a rozpočtu pri MsZ Kežmarok odporúča  MsZ schváliť predložený návrh  

VZN mesta Kežmarok o  miestnych daniach  s dôvodovou správou  a úpravou  sadzby dane  

v čl. 24 – daň za nevýherné hracie prístroje  

 

Hlasovanie: za:5 ( Ing. Gurka, Ing. Perignáth, Mgr. Pisarčík, Ing. Ruml, Ing. Brejčáková )  

 proti: 2 ( Mgr. Maitner, Ing. Polák ) , zdržal sa : 1 ( Ing. Gáborčík )  

 

3. Návrh VZN mesta Kežmarok o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné staveb-

né odpady  

Mgr. Maitner – pripraviť dôvodovú správu, zanalizovať aj výdavky , vyčísliť akou časťou dotuje  

občan a akou podnikateľ 

Ing. Gurka – do MsZ pripraviť aj % separácie 

Ing. Ruml – stúpajú poplatky za uloženie odpadu, taktiež stúpa  aj objem odpadu  

 

Komisia financií a rozpočtu pri MsZ Kežmarok odporúča  MsZ schváliť predložený návrh  

VZN mesta Kežmarok o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

 

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

Ing. Brejčáková, Ing. Gaborčík, Mgr. Klein  ), proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

4. Návrh VZN mesta Kežmarok, ktorým sa mení VZN mesta č. 11/2018 o financovaní základ-

ných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území 

mesta v znení VZN č. 5/ 2019 

 

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

Ing. Brejčáková, Ing. Gaborčík, Mgr. Klein  ), proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Komisia financií a rozpočtu pri MsZ Kežmarok odporúča  MsZ schváliť Návrh VZN mesta 

Kežmarok, ktorým sa mení VZN mesta č. 11/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, 

materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta v znení VZN 

 č. 5/ 2019 
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5. Návrh VZN mesta Kežmarok o poskytovaní sociálnych služieb  

- informácia JUDr. Trautmanovej k predloženému návrhu , informácia  o výdavkoch na opatrova-

teľskú službu 

 

Komisia financií a rozpočtu pri MsZ Kežmarok odporúča  MsZ schváliť Návrh VZN mesta 

Kežmarok o poskytovaní sociálnych služieb 

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

Ing. Brejčáková, Ing. Gaborčík, Mgr. Klein  ), proti: 0, zdržal sa: 1 ( Mgr. Maitner ) 

 

6. Rôzne 

A) Sadzby minimálnej výšky nájomného na prenájom nehnuteľného majetku mesta Kežma-

rok 

- Ing. Perignáthová – navrhuje sa zvýšenie sadzieb o 25% 

- komisia bytová, správy majetku a lesného hospodárstva  opätovne bude rokovať o návrhu sadzieb 

dňa 4.12.2019, prizvaní aj členovia komisie financií a rozpočtu  

Ing. Gurka – navrhuje urobiť analýzu ,aká je obsadenosť mestských  priestorov, ako to ovplyvní 

zvýšenie sadzieb  

B) Návrh  vstupného na  verejné  korčuľovanie  na Zimnom štadióne v Kežmarku  

- vstupné vo výške 0,50€/osoba/1  vstup –  pre osobu s trvalým pobytom na území mesta Kežmarok 

alebo držiteľa karty mesta  Kežmarok  

- vstupné 2€/osoba/1 vstup  

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

Maitner, Ing. Brejčáková, Ing. Gaborčík, Mgr. Klein  ), proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Komisia financií a rozpočtu pri MsZ Kežmarok odporúča  MsZ schváliť  Návrh vstupného na 

verejné korčuľovanie na Zimnom štadióne v Kežmarku 

 

7. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2019 – rozpočtové opatrenie č. 7/2019 

Mgr. Maitner – vysoký nárast v návrhu úpravy pre stavebný úrad – 14 tis. ,nesúhlasí s návrhom 

úpravy v programe  Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest , v programe Výstavba, rekonštrukcia 

a obnova chodníkov , taktiež poukazuje na nezrealizované rekonštrukcie chodníkov 

 ( ul. Mučeníkov  ap. ) 

Ing. Kelbelová -  nárast pre stavebný úrad je z dôvodu zvýšených poštových poplatkov, náklady na 

služobné auto, stavebný úrad vykonáva túto činnosť pre 36 obcí , rekonštrukcie chodníkov sa plánu-

jú budúci rok , taktiež sa plánuje využiť výzvy na projekty  

 

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

Ing. Brejčáková, Ing. Gaborčík, Mgr. Klein  ), proti: 0, zdržal sa: 1 ( Mgr. Maitner ) 

 

Komisia financií a rozpočtu pri MsZ Kežmarok odporúča  MsZ Návrh na zmenu rozpočtu 

Mesta Kežmarok na rok 2019 – rozpočtové opatrenie č. 7/2019 
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8. Návrh rozpočtu na rok 2020 – 2022 

 

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

Mgr. Maitner, Ing. Brejčáková, Ing. Gaborčík, Mgr. Klein  ), proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Komisia financií a rozpočtu pri MsZ Kežmarok odporúča  MsZ schváliť Návrh rozpočtu na 

rok 2020 – 2022 

 

9.Záver 

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

 

 

 

 

 

Zapísala: Anna Zubalová 

Kežmarok, 27.11.2019 

 

 

                                                                          Ing. Karol Gurka  

                                            Predseda Komisie financií a rozpočtu  pri MsZ  Kežmarok  


