
Z Á P I S NI C A 

zo zasadnutia komisie financií a rozpočtu MsZ v Kežmarku zo dňa 07.12.2021  o 15:30 hod. 

v zasadačke MsÚ Kežmarok 

 

 

Prítomní: Ing.Karol Gurka, Ing. Matúš Polák, Mgr. Stanislav Pisarčík, Mgr. Jaroslav Maitner,  

Ing. Matúš Gáborčík, Mgr. Marek Klein , Ing. Katarína Brejčáková ,Ing. Milan Špak  

 

Ospravedlnení: Ing. Miroslav Perignáth 

 

Zapisovateľka: Mgr. Marta Pjurová 

 

Program:  

 

1. Otvorenie 

2. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2021 

3. Návrh Rozpočtu Mesta Kežmarok na roky 2022 – 2024  

4. Rôzne:  

- bod 1.) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. .../2021, ktorým sa 

určuje suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady za 

poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej 

služby Kežmarok, 

- bod 2.) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2021 o poskytovaní sociálnych 

služieb 

- bod 3.) 1- Návrh na schválenie Dodatku č. 13 k Zásadám hospodárenia s majetkom 

mesta Kežmarok, 2 – Návrh na schválenie výšky vstupného na verejne korčuľovanie, 3 

– Návrh na schválenie výšky nájomného reklamných plôch na Zimnom štadióne 

v Kežmarku. 

 

1. Otvorenie 

 

Zasadnutie komisie otvoril Ing. Gurka privítaním prítomných.  

 

 

2. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2021 

 

Ing. Gurka: oznámil, že ide o poslednú rozpočtovú zmenu v roku 2021 pod č.6 

Ing. Brejčáková: v programe 13.4.2 výdavky– čo nasvedčovalo k najvyššej položke - ambulantná 

opatrovateľská služba 

Ing. Bednárová: predpokladalo sa pokračovanie služby cez projekty, ale projekt skončil 

v októbri, preto treba do konca roka vykryť projektové peniaze na mzdy. Budúci rok bude projekt 

pokračovať.  

 

Hlasovanie na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2021 :  

za: 8 (Ing.Karol Gurka, Ing. Matúš Polák, Mgr. Stanislav Pisarčík, Mgr. Jaroslav Maitner,  Ing. 

Matúš Gáborčík, Mgr. Marek Klein , Ing. Katarína Brejčáková ,Ing. Milan Špak) 

proti: 0 

zdržal:0 

 

Komisia financií a rozpočtu pri MsZ v Kežmarku odporúča MsZ schváliť zmenu rozpočtu na rok 

2021. 
 



3. Návrh Rozpočtu Mesta Kežmarok na roky 2022 - 2024 

 

Ing. Maitner: požiadal objasniť dôvody zmeny v bode Prvok 7.1.2 finančnú a kapitálovú položku. 

Bc. Lenka Halčinová – pracovníčka ekonomického oddelenia: v tomto prípade ide o splátku 

preklenovacieho úveru (ide o splátku projektu formou úveru, následne príjem dotácie za projekt 

a vyrovnanie úveru) 

 

Ing. Polák: v príjme z podielových daní je uvedená suma 8,4 mil. €, z akých údajov sa 

vychádzalo? 

Ing. Bednárová: vychádza sa z rady pre rozpočtovú zodpovednosť a nemáme dôvod 

spochybňovať tieto údaje. 

 

Ing. Polák: upozornil školstvo, že podľa jeho informácií sa bude od 1.1.2022 upravovať zákon 

a hodnota v rozpočte je u nás tým pádom navýšená, pretože výpočty budú od nového roka 

vyrátavané podľa nového vzorca/koeficientu 

Ing. Bednárová: ak sa schváli zákon, tak budeme robiť zmeny operatívne podľa nového zákona 

Ing. Gurka: ako  podnet je to dobré, no nemusíme to riešiť hneď, ale je dobré to mať pripravené, 

aby sme urobili zmenu v budúcom roku a začali to rozpočtovo riešiť 

 

Ing. Polák: poukázal na výdavky na kamerový systém, či sa neplánuje rozširovať. V rozpočte je 

suma 0 €. 

Ing. Bednárová: tieto výdavky máme schválené v rámci projektu Zavedenie smart technológii 

v meste Kežmarok prvok 3.4.3. 

Ing. Gurka: je možné, že to bolo zahrnuté v tomto bode, projekt bol už podaný? 

Ing. Bednárová: projekt bol už podaný a aj schválený 

 

Ing. Maitner: požiadal o vysvetlenie položky nedaňové príjmy - príjem z predaja pozemkov 

800tisic. Na základe čoho bola stanovená takáto suma? Z jeho pohľadu by sa mala zapojiť do 

rozpočtu až keď budú príjmy isté. Navrhuje tieto príjmy nezahŕňať do rozpočtu a zapojiť ich do 

rozpočtu až vtedy, keď bude vyhlásená nejaká verejná súťaž a schválený územný plán. 

Bc. Lenka Halčinová – pracovníčka ekonomického oddelenia: ide o plánovaný odpredaj 

pozemkov kasárni, družstvo Malý Slavkov a kapitálových aktív (domy a byty). 

Ing. Gurka: ambícia mesta je dať tieto plochy do predaja a preto ich je dobré zahrnúť do rozpočtu. 

Jedna cesta je to nechať v rozpočte a dbať na to, aby to bolo naplnené. Vyhlásiť verejné súťaže 

a venovať sa územnému plánu. Ale súhlasil s garanciou a vysvetlením na zastupiteľstve čo 

v prípade, ak sa to nenaplní.  

 

Ing. Polák: poznamenal, že v kolónke nový bytový dom aj v nadväznosti na územný plán nie sú 

žiadne ukazovatele. Upozorňuje na podprogram 14.2. a sumu 94 400,-€ bežné výdavky 

a poukazuje na skutočnosť, že byty majú problémy s kotlami, čo je niekoľko desiatok porúch 

denne a dookola sa menia súčiastky. Navrhuje, či by nebolo dobre zvážiť v týchto najstarších 

mestských bytovkách celoplošnú výmenu kotlov. Je to efektívnejšie ekonomické riešenie ako 

údržba  10 ročných kotlov. 

Ing. Gurka: ponúka sa ešte jedno riešenie, aby sme napojili tieto byty na spoločné vykurovanie 

Spravbyterm. Pri súčasnej situácii s plynom by to bolo najideálnejšie riešenie. Urobiť audit 

a napojiť na centrálne vykurovanie. Je len otázka, či to kotolne vedia napojiť. Je dôležité, aby to 

bolo ekonomický výhodne. Z môjho pohľadu je to ekonomické a strategické riešenie a bolo by 

dobré zaoberať sa otázkou, či to je možné a realizovateľné. 

 

Ing. Maitner: spomenul existujúce privilégia primátora a možnosť vykonávať zmeny v rozpočte. 

Navrhuje, aby sa zakomponovali priamo v uznesení Rozpočtu mesta Kežmarok a konkrétne 

privilégia primátora zahrnúť priamo v novom uznesení rozpočtu. 

Ing. Gurka: navrhuje to zahrnúť až v budúcom roku, aby si to schválilo nové zastupiteľstvo 



 

Ing. Gurka: oznámil, že Ing. Perignáth požiadal zaoberať sa rezervou mesta. Potvrdil, že sa 

v meste budú tomu venovať. Otvorí sa to na zastupiteľstve. 

Ing. Gurka: zhrnul body, ktoré je potrebné predložiť úradu a objasniť na zastupiteľstve a to: 

podielové dane, väzba na školský bod, pozmeňovací návrh pán Ing. Perignátha na rezervu mesta 

a príjmy 800tisic za pozemky. 

 

Hlasovanie za Návrh Rozpočtu mesta Kežmarok na roky 2022-2024 :  

za: 6 (Ing.Karol Gurka, Mgr. Stanislav Pisarčík, Ing. Matúš Gáborčík, Mgr. Marek Klein , Ing. 

Katarína Brejčáková ,Ing. Milan Špak) 

proti: 0 

zdržal: 2 (Ing. Matúš Polák, Mgr. Jaroslav Maitner) 

 

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

Kežmarok na rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2024. 

 

4. Rôzne 

 

- bod 1.) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. .../2021, ktorým sa 

určuje suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady za 

poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej 

služby Kežmarok  
Ing. Gurka: celková zmena je článok 5 bod 1.2.3. – uvedená v tomto bode. Navýšenie, ktoré je 

vo VZN je rozpis - kompletný zoznam prečo sa mení VZN. Všetko je už zahrnuté v rozpočte. 

Vlastným občanom s trvalým pobytom v Kežmarku bude mesto pomáhať s príspevkom na 

soc.zariadenie.  

Ing. Maitner: žiadal priblížič čísla konkrétnych ľudí, ktorý sú Kežmarčania a ktorí nie sú? 

Ing. Gurka: 44 percent sú občania Kežmarku, zvyšok je mimo mestskí občania. 

Ing. Bednárová: dokopy je to cca 112 ľudí 

 

Hlasovanie za Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. .../2021, ktorým sa 

určuje suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady za poskytovanie 

sociálnej služby v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby Kežmarok: 

za: 6 (Ing.Karol Gurka, Mgr. Stanislav Pisarčík, Ing. Matúš Gáborčík, Mgr. Marek Klein , Ing. 

Katarína Brejčáková ,Ing. Milan Špak) 

proti: 0 

zdržal: 2 (Ing. Matúš Polák, Mgr. Jaroslav Maitner) 

 

Komisia financií a rozpočtu pri MsZ v Kežmarku odporúča MsZ schváliť Návrh Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. .../2021, ktorým sa určuje suma úhrady za sociálnu 

službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady za poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre 

seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby Kežmarok 

 

- bod 2.) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2021 o poskytovaní sociálnych 

služieb 

Ing. Maitner: v čom spočíva rozdiel za ceny obedov? Sumy za sociálne služby stále nie sú 

ekonomické tak, že si všetko uhrádzajú v plnej výške, ako vyzerá ekonomika, koľko dopláca 

mesto na tú službu? 

Ing. Bednárová: malo by to byť jasné z rozpočtu, z príjmov, ktoré prijmeme a výdavkov, ktoré 

vynaložíme na službu. Rozdiel by mal byť ten pomer. 

Ing. Gurka: cenník má vyvážiť služby, ktoré sa ponúkajú. ZPS nikdy nebolo samofinancované. 



Ing. Bednárova: 90 500€ na služby ZPS dopláca mesto. 25 000€ je ďalší bod účelové 

fin.prostriedky určené pre Kežmarčanov.  Mesačný poplatok sa bude navyšovať o cca 80€, z toho 

40€ si Kežmarčania vedia uplatniť ako príspevok mesta. Cieľom je zvýhodniť občanov mesta. 

 

Hlasovanie na Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2021 o poskytovaní sociálnych 

služieb: 

za: 6 (Ing.Karol Gurka, Mgr. Stanislav Pisarčík, Ing. Matúš Gáborčík, Mgr. Marek Klein , Ing. 

Katarína Brejčáková ,Ing. Milan Špak) 

proti: 0 

zdržal: 2 (Ing. Matúš Polák, Mgr. Jaroslav Maitner) 

 

Komisia financií a rozpočtu pri MsZ v Kežmarku odporúča MsZ schváliť Návrh Všeobecne 

záväzného nariadenia č. .../2021 o poskytovaní sociálnych služieb 

 

 

- bod 3.) 1- Návrh na schválenie Dodatku č. 13 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta 

Kežmarok, 2 – Návrh na schválenie výšky vstupného na verejne korčuľovanie, 3 – Návrh 

na schválenie výšky nájomného reklamných plôch na Zimnom štadióne v Kežmarku. 

Ing. Gurka: menia sa hodnoty v cenníku zimného štadióna pre návštevníkov a cenníku 

nájomných reklamných plôch  

Ing. Polák: prenájom reklamnej plochy odkial vychádzajú čísla? 

Ing. Gurka: po konzultácii s p. Pavlom Ferejčákom sa vychádza z cenníkov okolitých klubov  

Ing. Maitner: poznamenal, či by si kluby nezačali hľadať sponzorov a príjem za reklamu by bol 

z časti aj ich príjem  

Ing. Gurka: vidim v tom legislatívny problém a po druhé, že nevidíme  financovanie jednotlivých 

klubov. Pri prevádzkovateľovi VPS si to vieme odkontrolovať aký bol príjem z ľadovej plochy. 

Ing. Špak: bola by škoda tieto plochy vynechať, lebo vo svetovej lige je to najlepšia reklama. 

Myšlienka je dobrá, ale maturovali sme vo vzťahu mestská športová hala a musím podporiť p. 

Ing. Gurku, že legislatívne sme nenašli podporu v tomto smere.  

Ing. Maitner: nebolo by vhodné dať možnosť reklamnej plochy aj na futbalovom štadióne? Bolo 

by dobré to otvoriť a navrhnúť im to a rovno pripraviť pozmeňovací návrh. 

Ing. Gurka: zatiaľ neprišli s týmto návrhom. Poprosím Vás navrhnúť to p. Pavlovi Ferejčákovi 

 

Hlasovanie na Návrh na schválenie výšky vstupného na verejne korčuľovanie a na Návrh na 

schválenie výšky nájomného reklamných plôch na Zimnom štadióne v Kežmarku. 

za : 8 (Ing.Karol Gurka, Ing. Matúš Polák, Mgr. Stanislav Pisarčík, Mgr. Jaroslav Maitner,  Ing. 

Matúš Gáborčík, Mgr. Marek Klein , Ing. Katarína Brejčáková ,Ing. Milan Špak ) 

proti: 0 

zdržal: 0  

Komisia financií a rozpočtu pri MsZ v Kežmarku odporúča MsZ schváliť Návrh na schválenie 

výšky vstupného na verejne korčuľovanie a na Návrh na schválenie výšky nájomného reklamných 

plôch na Zimnom štadióne v Kežmarku. 

 

Ing. Gurka: v dodatku č. 13 Zásad hospodárenia sa rušia zľavy futb.štadióna a dopĺňa sa C i.,       

C ii., C iii a bod D  je celý pozmenený na 90 min., 60 min + slabý čas (0:00-12:00) a silný čas 

(12:00-0:00) menili sa aj ceny. 

Ing. Maitner: kto to navrhol? VPS? 

Ing. Gurka: áno, VPS to ma odkonzultované so školami, že im to neurobí problém 

Ing. Maitner: v cenníku administratívne priestory sú na tom ako? 

Ing. Bednárová: ostávajú ako boli v zásadách. 

 

Hlasovanie na Návrh na schválenie Dodatku č. 13 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta 

Kežmarok  



za : 5 (Ing.Karol Gurka, Mgr. Stanislav Pisarčík, Ing. Matúš Gáborčík, Mgr. Marek Klein , Ing. 

Katarína Brejčáková ,Ing. Milan Špak ) 

proti: 0 

zdržal: 3 (Ing. Polák, Ing. Maitner, Ing. Gáborčík) 

 

Komisia financií a rozpočtu pri MsZ v Kežmarku odporúča MsZ schváliť Návrh na schválenie 

Dodatku č. 13 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok 

 

 

Zapísala: Mgr. Marta Pjurová 

Kežmarok, 07.12.2021 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Ing. Karol Gurka  

                                                    Predseda Komisie financií a rozpočtu pri MsZ Kežmarok  

 
 


