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

konanej dňa 19.10.2021 v zasadačke MsÚ Kežmarok 

 

 

Prítomní:  

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

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

Ing. Milan Špak – ospravedlnený  

 

Program:  

 

1. Otvorenie 

2. Rozbor hospodárenia a monitorovanie plnenia rozpočtu na rok 2021  

k 30.06.2021 

3. Návrh na schválenie zmeny podmienok poskytnutého preklenovacieho úveru 627/2020 

4. Návrh na schválenie zmeny podmienok poskytnutého preklenovacieho úveru 638/2020 

5. Návrh na schválenie zmeny podmienok poskytnutého preklenovacieho úveru 754/2018 

6. Návrh na schválenie zmeny podmienok poskytnutého investičného  úveru ČSOB 

0369/20/08655 

7. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2021 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

 

 

1. Otvorenie 

 

Zasadnutie komisie otvoril Ing. Gurka privítaním prítomných . 

 

2.  Rozbor hospodárenia a monitorovanie plnenia rozpočtu na rok 2021  

k 30.06.2021 

 

Komisia financií a rozpočtu pri MsZ berie na vedomie predložený rozbor hospodárenia 

a monitorovanie plnenia rozpočtu na rok 2021 k 30.6.2021 

 

3. Návrh na schválenie zmeny podmienok poskytnutého preklenovacieho úveru 627/2020 

4. Návrh na schválenie zmeny podmienok poskytnutého preklenovacieho úveru 638/2020 

5. Návrh na schválenie zmeny podmienok poskytnutého preklenovacieho úveru 754/2018 

 

Mgr. Maitner – navrhuje predložiť do MsZ správu o čerpaní a splatených úverov, prípadne ak 

nebola refundácia prostriedkov , kedy bola zaslaná žiadosť na refundáciu  

Ing. Polák – uviesťdo správy  aj údaj o opravnených a neopravnených výdavkoch (OPaVO) 

Mgr. Maitner - tržnica – zmluva je podpísaná, k realizácii projektu môže prísť, do konca roka 

má byť zrealizovaná. Žiada sprístupniť komunikáciu s Úradom VO, zaslať mailom 

-navrhuje nespájať viac investičných akcií do jedného úveru , ale každú aktivitu zvlášť 

úverovať 
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Hlasovanie: za: 7 (Ing.Karol Gurka, Ing. Miroslav Perignáth, Ing. Matúš Polák, Mgr. 

Stanislav Pisarčík,  Ing. Matúš Gáborčík   , Mgr. Marek Klein , Ing. Katarína Brejčáková ) 

zdržal sa: 1 ( Mgr. Maitner) 

 

Komisia financií a rozpočtu odporúča MsZ schváliť  

 Návrh na schválenie zmeny podmienok poskytnutého preklenovacieho úveru 627/2020 

 Návrh na schválenie zmeny podmienok poskytnutého preklenovacieho úveru 638/2020 

 Návrh na schválenie zmeny podmienok poskytnutého preklenovacieho úveru 754/2018 

 

 

6. Návrh na schválenie zmeny podmienok poskytnutého investičného  úveru ČSOB 

0369/20/08655 

 

Ing. Bednárová – dôvodom zmeny podmienok úveru je posun realizácie investičných akcií 

mesta Kežmarok  ( BRO, tržnica, časť cyklochodníka ) , predpokladá sa ukončenie týchto 

investičných akcií (BRO a tržnica ) v II. polroku 2022 

-mesto využíva  ponuku banky na predĺženie termínu  

Mgr. Halčinová – pracovníčka ekonomického oddelenia: 

- Z tohto úveru je nevyčerpané 388 tis.€, môžeme čerpať na cyklochodník 35 952,65€, 

na  tržnica 215 tis. €  a  112 731€ na BRO 

Ing. Polák – navrhuje vyčerpať 35 tis.€ z úveru čím skôr a splácať úver v II. polroku 2022, 

zároveň tvoriť rezervu na splátky úveru  

Mgr. Maitner – navrhuje úver rozdeliť na 6 menších úverov, čo je zrealizované začať splácať, 

ponechať posunutú splatnosť o rok, zatiaľ tvoriť rezervu na splátky úveru  

Ing. Gurka –  toto rozdelenie by bolo administratívne náročné, navrhuje načerpať úver do 

30.6.2022  splácať úver od 1.7.2022.  Splácanie  úveru alebo  viazanie finančných 

prostriedkov   pred  načerpaním   nie je opodstatnené. 

 

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 schváliť zmenu podmienok poskytnutého 

dlhodobého účelového úveru schváleného uzn. MsZ Mesta Kežmarok č. 71/2020 zo dňa 

1.6.2020 od ČSOB a.s. tak,  aby čerpanie  úveru bolo realizované  čo najskôr,  najneskôr  

do 30.6.2022  a  splátky  úveru realizovať  bezodkladne po načerpaní  najneskôr od  

01.07.2022.  Uvedené  komisia  odporúča  odkonzultovať  s ČSOB  a informovať 

poslancov  na  MSZ. 

 

7. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2021 

 

Mgr. Maitner – uvedené v správe že príjmy VPS klesli  o 153 tis. €, koľko klesli náklady na 

Zimný štadión Kežmarok?  

10.4.5 –  úprava rozpočtu  športová hala 24 tis. €, 
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15.4. CIZS – 7100€ , vysvetliť  

Ing. Bednárová – na športoviskách sa uplatnili úsporné opatrenia na úseku personálnom, časť 

zamestnancov bola na 60% platu, časť pracovala na úseku údržby verejnej zelene 

a údržbových zásahoch . 

15.4. CIZS – 7100€, mesto sa zapája do nového projektu Zlepšenie dopravnej a technickej 

vybavenosti regiónu  

10.4.5 – športová hala – boli plánované prostriedky na úhradu elektrickej energie MŠH  

 

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 schváliť navrhovanú zmenu rozpočtu Mesta 

Kežmarok pre rok 2021 

 

8. Rôzne  

Mgr. Maitner –navrhuje naplánovať zasadnutie komisie v decembri 2021 , ktorá by sa mala 

zaoberať  stredno a dlhodobou  finančnou stabilitou  mesta Kežmarok. 

Ing. Polák – zaoberať sa aj problematikou neobsadených bytov ( mesto platí energie )  

 

 

Zapísala: Anna Zubalová 

Kežmarok, 20.10.2021 

 


