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

konanej dňa 7.6.2022 v zasadačke MsÚ Kežmarok 

 

 

Prítomní:  

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

Mgr. Jaroslav Maitner,   Mgr. Marek Klein , Ing. Katarína Brejčáková, Ing. Milan Špak – 

ospravedlnený  

Neprítomní: Ing. Matúš Gáborčík  

 

 hostia:  Ing. Meriačová, Mgr. Bc. Jozef  Matia 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Záverečná účet Mesta Kežmarok 

3. Analýza finančnej situácie Mesta Kežmarok 

4. Rôzne 

5. Záver 

  

 

1. Otvorenie 

- zasadnutie komisie otvoril predseda komisie privítaním prítomných. 

 
2 .Návrh  Záverečného  účtu  Mesta Kežmarok  
Ing. Meriačová  
- informovala o obsahu Záverečného účtu , kontkrétne o :  
a) plnení rozpočtu za rok 2021 
b) rozpočtových opatreniach za rok 2021 
c) programoch , kde bolo najvyššie čerpanie výdavkov 
d)  hospodárení mesta  
e) rezervnom fonde  
g) hospodárení obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta  
 
Ing. Gurka – výsledok hospodárenia pred zdanením 788 653,78€, pokles oproti roku 2020, 
informovať ktoré kapitoly to spôsobili  
 Ing. Meriačová 
-výsledok hospodárenia  ovplyvnili  odpisy, osobné náklady, služby 
Ing. Polák – zaznamenal tiež pokles obežného majetku 
Ing. Gurka – informoval o poklese  vlastného  imania a navýšení  časového  rozlíšenia nákladov , ktoré  
žiada doložiť  rozpisom , ako aj  porovnanie odpisov za rok 2019 - 2020 -2021 
 
 
Komisia financií a rozpočtu pri MsZ v Kežmarku odporúča MsZ schváliť Záverečný účet Mesta 
Kežmarok za rok 2021 .Členovia vyjadrili súhlas s tvorbou rezervného fondu v plnej výške  
  
Hlasovanie: za 7 ( Ing.Karol Gurka, Ing. Miroslav Perignáth, Ing. Matúš Polák, Mgr. Stanislav Pisarčík 

,Mgr. Jaroslav Maitner,   Mgr. Marek Klein , Ing. Katarína Brejčáková) , proti:0, zdržal sa: 0 
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3. Analýza finančnej situácie Mesta Kežmarok  
Ing. Gurka – predložil členom materiál o úverovej zaťaženosti mesta a splátkami, bez  prekleňovacích  

úverov a  ŠFRB, teda tie, ktoré  sa  hodnotia  v rámci INEKO.  Takto to je za predpokladu,  že  všetky  

úvery mesto načerpá  do výšky 100%.  

-pri investičnom úvere z VÚB navrhuje zvolať stretnutie s cieľom  vyrokovať dlhšiu dobu splatnosti , 

ale iba pri zachovaní už dohodnutých zmluvných podmienok  

- upozorňuje na avizované zníženie príjmov z MF SR , tvoriť rezervu na súdne spory, výrazne šetriť  

 - rezervný fond navrhuje čerpať s opatrnosťou, dobre hospodáriť 

Mgr. Klein – nezabúdať na zvýšenie cien energií, 10 % zvýšenie miezd, hľadať možnosť ďalších 

príjmov , napr. v rámci zmeny územného plánu  Malý Slavkov žiadať zmenu pozemkov na stavebné 

pozemky , tým by výrazne Mesto zvýšilo svoje príjmy 

Ing. Polák – nezabúdať na 2 súdne spory: Juh, PP Partnership s.r.o., v rozpočte pre tento rok je 

nenaplnený príjem za predaj , ako sa plánuje vykryť?  

-ZMOS upozorňuje na zvyšovanie daní, vyhnúť sa zvyšovaniu v Kežmarku.  

-Navrhuje rozšíriť predmet podnikania  pre firmu Kežmarok Invest , s.r.o.  o developerskú činnosť 

Mgr. Maitner – skryté riziko vidí v dopredu vybratých príjmoch za nájom priestorov , tým  v budúcich 

rokoch budú príjmy nižšie  

- informoval o vypísanom  verejnom  obstarávaní  na dialýzu 

-navrhuje v roku 2022 v rozpočtovej zmene stopnúť  nové  investície  

- opätovne sa zaoberať  daňou za rozvoj mesta  

Komisia financií a rozpočtu pri MsZ v Kežmarku odporúča MsZ pri rozhodovaní o zmenách úprav 

rozpočtu brať do úvahy všetky uvedené riziká 

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

Pisarčík, Mgr. Jaroslav Maitner,   Mgr. Marek Klein , Ing. Katarína Brejčáková ), proti:0, 
zdržal sa:0 

 

 

 

Zapísala: Anna Zubalová 

Kežmarok, 8.6..2022 

 


