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

konanej dňa 30.8.2021 v zasadačke MsÚ Kežmarok 

 

 

Prítomní:  

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

Mgr. Jaroslav Maitner,  Ing. Matúš Gáborčík ( ospravedlnený )  , Mgr. Marek Klein , Ing. 

Katarína Brejčáková ,Ing. Milan Špak  

 

Program:  

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie investičného veru na dofinancovanie projektov 

3. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok 

4.Rôzne 

 

 

1. Otvorenie 

 

Zasadnutie komisie otvoril Ing. Gurka privítaním prítomných  

 

2. Schválenie investičného veru na dofinancovanie projektov 

Ing. Gurka – informácia  o potrebe financovania plánovaných investičných akcií 

a nedostatku vlastných finan. zdrojov , návrh na prijatie dlhodobého bankového úveru 

v objeme 1 750 tis. € 

- komisia výstavby podporuje dokončenie stavieb  

Ing. Bednárová – informácia o ponukách bánk 

Mgr. Maitner – na zasadnutí komisie výstavby neboli zdôvodnené potreby dokončenia 

stavieb 

- pri uvedenom dôvode,  že prišlo k navýšeniu cien v stavebníctve chýba materiál, 

relevantné podklady, napr. porovnanie cien. Nevidí dôvod vychádzať investorovi 

v ústrety, chýba analýza , list konateľa spoločnosti 

- konštatuje, že v projektoch chýbajú zapracované veci ( komunikácie , cesty, parkoviská 

pri CIZS )  

- pri preložke optického kábla BRO ( kompostáreň ) žiadať vysvetliť navýšenie ceny, 

taktiež vysvetliť čo znamená ,že nie je možné realizovať technologickú časť 

- pri projekte CIZS sa ráta s navýšením sumy pre IV. podlažie na dialyzačné pracovisko . 

Zmluva na nájom je podpísaná s B Braunom, prečo neboli tieto požiadavky hradené 

z tohto nájmu  

- - pri úvere 1 750 tis. € v materiáloch  uviesť, ktoré investície sa týkajú roka 2021 a ktoré 

sa týkajú roka 2022 

-  

- Ing. Bednárová – CIZS stavba beží, je v záujme stavbu čím skôr dokončiť  

- Projekt BRO sa delí sa časť technika ( dodaná  ) a časť stavba, preložka optického kábla 

nebola vytýčená správne, vyžaduje si to oveľa väčší rozsah  

- Technologická časť BRO  tak ako je naprojektovaná, takto sa už nevyrába. Zámena si 

vyžaduje zvýšený náklad. Mesto má stanovisko dodávateľa, aj cenové ponuky  

-  

Mgr. Maitner – v preložených   materiáloch sú navrhnuté fiktívne čiastky, požaduje 

konkrétnu rozpočtovú zmenu na riadne MsZ  
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- CIZS  suma 156 276€ - vyčleniť na nešpecifikované investície  

- Zmluva s B. Braun je pre mesto nevýhodná, peniaze boli rozpočtované ako príjem 

z nájmu 

- venovať pozornosť úverom mesta, z dôvodu že narastie úverová zaťaženosť mesta, aby  

nenastala nútená správa , nezabúdať na súdny spor nemocnica  

- spevnené plochy a parkoviská pri CIZS, neboli v projekte,   premenovať na novú 

investičnú akciu  

- Ing. Polák – informácia o súdnom spore nemocnica, kde hroz, že mesto to bude musieť 

zaplatiť. Súd potvrdil platnosť mandátnej zmluvy, ale nie platnosť dodatku č. 1  

- Ing. Špak – navrhuje využiť nízke úrokové sadzby bánk  

 

Ing. Perignáth – mesto už spláca návratnú finančnú výpomoc, zaväzujeme budúcich 

poslancov  k splácaniu úveru 

 

Mgr. Maitner – navrhuje v roku 2022 splatiť 500 tis.€ 

Ing. Gurka – navrhuje splácať  mesiac po načerpaní úveru  v 1/60 splátke  

 

 

 

Hlasovanie za prijatie úveru:  

 

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

Klein ,  Ing. Katarína Brejčáková, Ing. Milan Špak )   

proti:1 ( Mgr. Maitner ) 

zdržal sa: 1 (Ing.  Polák ) 

 

Uznesenie: 

 

Komisia financií a rozpočtu odporúča MsZ v Kežmarku schváliť investičný úver vo výške 

1 750 tis. € od VÚB a.s. podľa ponuky s tým, že splátky budú od I/2022 pomerne 1/60 

mesačne. Komisia navrhuje tvoriť rezervu na mimoriadne splátky . 

 

 

3. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2021 

 

Ing. Perignáth- vyčleniť v programe 15.4 CIZS spevnené plochy a premenovať na program 

15.5. 

Mgr. Maitner – navrhuje, aby do riadneho MsZ bol predložený komplexný materiál 

s presnými sumami , dôvody, vysvetlenia, vyjadrenie dodávateľa a podobne  

Ing. Gurka – členovia komisie žiadajú byť informovaní o definitívnej zmluve CIZS  

 

Hlasovanie za vyčlenenie 15.4. – CIZS spevnené plochy na 15.5 : 

Za: 8, proti:0, zdržal sa: 0 

 

Hlasovanie za zmenu rozpočtu: za: 6 ( Ing. Karol Gurka, Ing. Miroslav Perignáth, , Mgr. 

Stanislav Pisarčík,  Mgr. Marek Klein ,  Ing. Katarína Brejčáková, Ing. Milan Špak )   

proti:1 ( Mgr. Maitner ), zdržal: 1 ( Ing. Polák ) 
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Uznesenie: 

 

Komisia financií a rozpočtu odporúča MsZ schváliť zmenu rozpočtu na rok 2021, rozpočtové 

opatrenie č. 4/2021 s tým, že program 15.4. CIS spevnené plochy v sume 293 700,-€ sa zmení 

na program 15.5. 

 

 

4. Rôzne 

 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.  

Po pripomienke p. Maitnera, že suma 156 tis. € určená na krytie zvýšenej náročnosti materiálu 

sa komisia s p. prednostkou dohodla, že pred vyčerpaním a zaplatením tejto časti 

dodávateľovi sprístupní úrad členom komisie a poslancom , ktorí budú mať záujem o spresnú 

špecifikáciu podkladov podľa jednotlivých materiálov. 

 

 

 

 

 

Zapísala: Anna Zubalová 

Kežmarok, 3.9.2021 

 

 

 

                                                                                 Ing. Karol Gurka  

                                                    Predseda Komisie financií a rozpočtu pri MsZ Kežmarok  

 


