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                                                                                                      V Kežmarku dňa 05. 12. 2022 

                                                                                                      Číslo spisu 6/2022 

 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28. 11. 2022 

  

Prítomní:    poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA – primátor mesta 

Ing. Jela Bednárová, prednostka úradu  

JUDr. Mgr. Ondrej Teraj – hlavný kontrolór mesta 

JUDr. Adela Bednárová – vedúca právneho oddelenia 

ostatní prítomní podľa prezenčnej listiny 

 

 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Zloženie sľubu poslanca 

3. Schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku, voľba návrhovej 

komisie, volebnej komisie a mandátovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 

a zapisovateľky 

4. Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku primátora mesta 

5. Návrh na určenie platu primátora mesta 

6. Návrh na poverenie sobášiacich poslancov 

7. Zriadenie komisií MsZ a voľba členov komisií  

8. Návrh na delegovanie zástupcov mesta do rád škôl a školských zariadení 

9. Návrh na schválenie zástupcov v dozorných radách obchodných spoločností mesta 

Kežmarok a návrh na schválenie nominantov mesta Kežmarok na členov Dozornej 

rady Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. 

10. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2022 

11. Rozbor hospodárenia a monitorovanie programového rozpočtu Mesta Kežmarok za I. 

polrok 2022 

12. Schválenie predĺženia platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 

Kežmarok na roky 2014-2020 do 31.12.2023 

13. Rôzne 

14. Interpelácie 

15. Záver 
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1. Otvorenie a 2. Zloženie sľubu 

 

Na úvod MsZ privítal primátor prítomných na  1. riadnom zasadnutí MsZ. Následne informoval 

o prehľade činnosti primátora a podotkol, že následne budú pokračovať zložením sľubu poslanca 

a potom podľa programu, ktorý im bol doručený.  

 

 

Zasadnutia a rokovania 

07. 11. 2022 – slávnostné zasadnutie MsZ v Kežmarku  

09. 11. 2022 – rokovanie na Prezídiu únie miest Slovenska 

10. 11. 2022 – rokovanie o zavedení smart technológií v meste Kežmarok 

15. 11. 2022 – rokovanie s generálnym riaditeľom Slovenskej správy ciest 

18. 11. 2022 – Republiková rada Únie miest Slovenska 

23. 11. 2022 – mimoriadne rokovanie Únie miest Slovenska 

24. 11. 2022 – rokovanie s ministrom hospodárska SR p. Hirmanom v meste Kežmarok – projekty 

v meste Kežmarok 

 

 

Podujatia 

05. 11. 2022 – zahájenie akademického roka na Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej 

správy  

11. 11. 2022 – pietny akt pri príležitosti spomienky na vojnových veteránov – Červené maky 

16. 11. 2022 – účasť na oslave 30. výročia od založenia cirkevnej základnej školy   

17. 11. 2022 – podujatie Nežná revolúcia v Kežmarku 

21. 11. 2022 – účasť na slávnostnom zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

23. 11. 2022 – vianočné posedenie v Klube seniorov 

25. 11. 2022 – účasť na ustanovujúcom zastupiteľstve v meste Poprad 

27. 11. 2022 – ekumenické stretnutie pri adventnom  venci – zapálenie 1. adventnej sviece 

 

 

Schôdze NR SR 

8. – 10. 11. 2022, 15. 11. 2022 a 24. 11. 2022 

 

Podotkol, že 07. 11. 2022 sa konalo ustanovujúce MsZ, kde zo zvolených 18 poslancov bolo 

prítomných 17 poslancov, pričom všetci títo prítomní poslanci zložili sľub. Ospravedlnená bola p. 

poslankyňa Gantnerová, ktorá bola zvolená za volebný obvod č. 2. Pred začiatkom MsZ ju preto 

vyzval, aby prišla zložiť sľub poslanca a ujala sa následne svojho mandátu. 

Následne p. Gantnerová zložila sľub poslanca jeho prečítaním a podpisom a prevzala si osvedčenie 

o zvolení. 

 

Primátor mesta skonštatoval, že z 18 poslancov je prítomných 17 poslancov a p. poslanec Jankura 

je ospravedlnený, ale príde na zasadnutie v priebehu rokovania.  
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3. Schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku a voľba návrhovej 

komisie, volebnej komisie a mandátovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 

a zapisovateľky 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e   

 

program rokovania Mestského zastupiteľstva v Kežmarku takto: 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Zloženie sľubu poslanca 

3. Schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku, voľba návrhovej 

komisie, volebnej komisie a mandátovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 

a zapisovateľky 

4. Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku primátora mesta 

5. Návrh na určenie platu primátora mesta 

6. Návrh na poverenie sobášiacich poslancov 

7. Zriadenie komisií MsZ a voľba členov komisií  

8. Návrh na delegovanie zástupcov mesta do rád škôl a školských zariadení 

9. Návrh na schválenie zástupcov v dozorných radách obchodných spoločností mesta 

Kežmarok a návrh na schválenie nominantov mesta Kežmarok na členov Dozornej 

rady Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. 

10. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2022 

11. Rozbor hospodárenia a monitorovanie programového rozpočtu Mesta Kežmarok za I. 

polrok 2022 

12. Schválenie predĺženia platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 

Kežmarok na roky 2014-2020 do 31.12.2023 

13. Rôzne 

14. Interpelácie 

15. Záver 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

v o l í  do návrhovej komisie: 

 

p. poslanca Ing. Pavla Fejerčáka 

p. poslankyňu PhDr. Martu Sabolovú 
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v o l í  do mandátovej a volebnej komisie: 

 

p. poslanca Mgr. Bc. Jozefa Matiu -  za predsedu komisie   

p. poslanca Ing. Miroslava Perignátha- za člena komisie  

p. poslankyňu Katarínu Šiškovú-  za člena komisie  

 

 b e r i e   n a    v e d o m i e     

 

-  primátorom určených overovateľov zápisnice: 

 

p. poslanca Mgr. Tomáša Šimoňáka 

p. poslankyňu Ing. Janku Gantnerovú 

 

  

  -  primátorom určenú zapisovateľku 

 p. Veroniku Klukošovskú  

 

za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Baránek, Zreľak, Karabinošová, Perignáth, Porubän, Gaborčík, Šišková, Gantnerová, Sabolová, 

Griglák, Glevaňák, Božoň, Matia, Šimoňák, Levická, Wagner, Fejerčák 

 

Prijaté uznesenia dostali č. 326/2022 a 327/222 

 

 

p. primátor 

- vyzval mandátovú komisiu, aby preverila výsledky volieb do orgánov samosprávy obce konaných 

dňa 29. 10. 2022 a vyhlásil krátku prestávku 

- po krátkej prestávke vyzval predsedu mandátovej komisie, aby predniesol výsledky volieb do 

orgánov samosprávy obce konaných 29. 10. 2022. 

 

p. Matia 

- informoval o výsledkoch volieb, kde MsZ v Kežmarku berie na vedomie výsledky  volieb do 

orgánov samosprávy obce konaných dňa 29. 10. 2022 a konštatuje, že zvolený primátor mesta 

Kežmarok  

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

 

zložil zákonom stanovený sľub primátora mesta a že, zvolení poslanci mesta 

  

MVDr. Karol Baránek 

PhDr. Andrej Zreľak 

Mgr. Ondrej Jankura 

Mgr. Gabriela Karabinošová 
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Ing. Miroslav Perignáth  

Mgr. Roman Porubän  

Mgr. Michal Gaborčík  

Katarína Šišková 

Ing. Janka Gantnerová 

PhDr. Marta Sabolová 

Martin Griglák 

Milan Glevaňák 

Mgr. Jaroslav Božoň 

Mgr. Bc. Jozef Matia 

Mgr. Tomáš Šimoňák  

Ing. Eleonóra Levická 

Ing. Vojtech Wagner  

Ing. Pavol Fejerčák  

 

zložili zákonom stanovený sľub poslanca.  

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

 

A/ b e r i e   n a   v e d o m i e  

 

výsledky volieb do orgánov samosprávy obce konaných dňa 29.10.2022 

 

B/  k o n š t a t u j e,  

 

že 

1. zvolený primátor mesta Kežmarok PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA, zložil zákonom 

stanovený sľub primátora mesta 

 

2. zvolení poslanci mesta Kežmarok 

1. MVDr. Karol Baránek,  

2. PhDr. Andrej Zreľak, 

3. Mgr. Ondrej Jankura, 

4. Mgr. Gabriela Karabinošová,  

5. Ing. Miroslav Perignáth,   

6. Mgr. Roman Porubän,  

7. Mgr. Michal Gaborčík,  

8. Katarína Šišková, 

9. Ing. Janka Gantnerová, 

10. PhDr. Marta Sabolová, 

11. Martin Griglák, 

12. Milan Glevaňák, 

13.  Mgr. Jaroslav Božoň, 



 

 

6 

14.  Mgr. Bc. Jozef Matia, 

15.  Mgr. Tomáš Šimoňák,  

16.  Ing. Eleonóra Levická, 

17.  Ing. Vojtech Wagner,  

18.  Ing. Pavol Fejerčák,  

 

zložili zákonom stanovený sľub poslanca mestského zastupiteľstva. 

 

za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Zreľak, Karabinošová, Perignáth, Porubän, Gaborčík, Šišková, Gantnerová, Sabolová, Griglák, 

Glevaňák, Božoň, Matia, Šimoňák, Levická, Wagner, Fejerčák 

nehlasoval: Baránek 

 

Prijaté uznesenia dostali č. 328/2022 

 

 

4. Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku primátora mesta 

 

p. prednostka 

- v krátkosti informovala o danom návrhu prečítaním dôvodovej správy, ktorá je uvedená 

v materiáli k danému bodu 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s ch v a ľ u j e    

 

náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku za roky 2021 a 2022 pre PhDr. Mgr. Jána 

Ferenčáka, MBA v rozsahu  50 dní, t.j. vo výške 1.468,12 €. 

 

za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Baránek, Zreľak, Karabinošová, Perignáth, Porubän, Gaborčík, Šišková, Gantnerová, Sabolová, 

Griglák, Glevaňák, Božoň, Matia, Šimoňák, Levická, Wagner, Fejerčák 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 329/2022 

 

 

5. Návrh na určenie platu primátora mesta 

 

p. prednostka 

- v krátkosti informovala o danom návrhu prečítaním dôvodovej správy, ktorá je uvedená 

v materiáli k danému bodu 
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Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

u r č u j e    

 

plat PhDr. Mgr. Jánovi Ferenčákovi, MBA, primátorovi mesta, podľa § 3 ods. 1 v spojení s § 

4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest v znení neskorších predpisov a zvýšenie platu podľa  

§ 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest v znení neskorších predpisov o 60 % v celkovej sume  5. 445,- € mesačne. 

 

za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Baránek, Zreľak, Karabinošová, Perignáth, Porubän, Gaborčík, Šišková, Gantnerová, Sabolová, 

Griglák, Glevaňák, Božoň, Matia, Šimoňák, Levická, Wagner, Fejerčák 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 330/2022 

 

 

6. Návrh na poverenie sobášiacich poslancov 

 

p. prednostka 

- v krátkosti informovala o danom návrhu prečítaním dôvodovej správy, ktorá je uvedená 

v materiáli k danému bodu 

- podotkla, že o túto funkciu prejavili záujem Ing. Vojtecha Wagner,  Mgr. Bc. Jozef Matia,                        

Ing. Eleonóra Levická a Mgr. Gabriela Karabinošová 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   

 

p o v e r u j e    

 

sobášením týchto poslancov: 

 

Ing. Vojtecha Wagnera 

Mgr. Bc. Jozefa Matiu  

Ing. Eleonóru Levickú  

Mgr. Gabrielu Karabinošovú 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   

 

s ch v a ľ u j e   

 

určenie obradnej siene Mestského úradu v Kežmarku, Hlavné námestie 1, Kežmarok  ako 

miesta konania sobášnych obradov, a ako sobášne dni piatky a soboty, s výnimkou štátnych 

sviatkov. 

 

za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Baránek, Zreľak, Karabinošová, Perignáth, Porubän, Gaborčík, Šišková, Gantnerová, Sabolová, 

Griglák, Glevaňák, Božoň, Matia, Šimoňák, Levická, Wagner, Fejerčák 

 

Prijaté uznesenia dostali č. 331/2022 a 332/2022 
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7. Zriadenie komisií MsZ a voľba členov komisií 

 

p. primátor 

- podotkol, že nakoľko nebol materiál doplnení o mená členov, tak na základe dohody poslancov 

prečíta mená teraz a následne otvorí diskusiu 

 

p. Perignáth 

- podotkol, že na stránke mesta nenašiel štatút mesta 

- jeho názor je, že ak menia zloženie komisií, tak to v prvom rade potrebujú  urobiť v štatúte mesta, 

tým však nespochybňuje, že ak odhlasujú zloženie komisií tak ako sú, tak by nemali fungovať 

- určite to však treba upraviť v štatúte  

- požiadal tiež, aby bol zavesený na stránke  mesta, pretože ho tam nenašiel 

 

p. prednostka 

- súhlas so štatútom mesta je overený, je to v poriadku 

- ak nie je zverejnený, tak sa ospravedlňuje a zverejnia ho 

 

p. Zreľak 

- pri komisii školstva, mládeže a športu mu vypadlo jedno meno, je tam 8 členov a preto nevie či 

tam bola doplnená aj p. Müncnerovú 

 

p. primátor 

- ako predkladateľ požiadal o doplnenie komisie školstva, mládeže a športu o p. Müncnerovú 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

 

z r i a ď u j e 

 

podľa § 10 ods. 2 a § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov stále komisie 

 

Komisiu financií a rozpočtu 

Komisiu školstva, mládeže a športu: 

Komisiu bytová, sociálna a zdravotníctva 

Komisiu kultúry, regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta 

Komisiu výstavby, životného prostredia, dopravy, bezpečnosti a majetku 

 

a určuje im náplň práce nasledovne: 

 

- predkladať odborné stanoviská k návrhom na rozhodnutia mestského zastupiteľstva 

v oblasti vymedzenej názvom komisie. 
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Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

 

z r i a ď u j e 

 

podľa článku 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

 

Komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta,  

 

ktorej náplň práce je vymedzená ústavným zákonom č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s ch v a ľ u j e   

 

za členov komisií: 

 

1. Komisia financií a rozpočtu: 

 

Predseda:   Jozef Matia 

Členovia:  Janka Gantnerová 

   Pavol Fejerčák 

Miroslav Perignáth 

Jiří Ruml 

Ján Zakucia 

Daniel Mištík 

Martina Špitková 

Filip Kormoš  

   

 

2. Komisia školstva, mládeže a športu: 

 

     Predseda:    Marta Sabolová 

      Členovia:    Milan Glevaňák 

    Jaroslav Božoň 

    Ondrej Jankura 

    Ľuboslav Kovalský 

    Jozef Juhász  

    Michal Gáborčík 

    Zuzana Rumlová 

    Miroslava Müncnerová 
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3. Komisia bytová, sociálna a zdravotníctva 

 

      Predseda:  Eleonóra Levická 

      Členovia:  Vojtech Wagner 

   Marta Sabolová 

   Jozef Matia 

   Gabriela Karabinošová 

   Tomáš Šimoňák 

   Adam Brodanský 

   Karolína Veselovská 

   Vladimír Böhmer 

   

 

 

4. Komisia kultúry, regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta 

 

     Predseda:  Vojtech Wagner 

     Členovia:              Janka Gantnerová 

   Milan Glevaňák 

   Iveta Pavlíková 

   Roman Porubän 

   Anna Jurgovianová 

   Erika Cintulová 

   Juraj Švedlár 

   Sylvia Holopová 

   

 

 

5. Komisia výstavby, životného prostredia, dopravy, bezpečnosti a majetku 

 

     Predseda:    Ondrej Jankura 

     Členovia:               Jozef Matia 

   Karol Baránek 

   Jaroslav Božoň 

   Katarína Šišková 

   Martin Griglák 

   Andrej Zreľak 

   Marek Reznický 

   Michal Dluhý ml.  
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6. Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta 

 

Predseda :  Jozef Matia 

 Členovia:       Marta Sabolová 

    Pavol Fejerčák 

    Andrej Zreľak 

 

za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Baránek, Zreľak, Karabinošová, Perignáth, Porubän, Gaborčík, Šišková, Gantnerová, Sabolová, 

Griglák, Glevaňák, Božoň, Matia, Šimoňák, Levická, Wagner, Fejerčák 

 

Prijaté uznesenia dostali č. 333/2022, 334/2022 a 335/2022 

 

 

p. primátor 

- zablahoželal schváleným poslancom aj neposlancom mesta  

- poprial im veľa entuziazmu, dobrých myšlienok v riešení, aby komisie prišli s riešeniami, 

s ktorými sa nielen oni na meste, ale aj poslanci na MsZ budú stotožňovať počas celého obdobia 

 

 

8. Návrh na delegovanie zástupcov mesta do rád škôl a školských zariadení 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

 

a) o d v o l á v a   z 

 

Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok  

Mgr. Ondreja Jankuru, PhDr. Andreja Zreľaka, PhDr. Martu Sabolovú, Mgr. Luciu Troppovú,  

 

Rady školy pri Základnej škole - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok  

Jozefa Juhásza, Ing. Vojtecha Wagnera, PhDr. Eleonóru Baráthovú, Mgr. Luciu Troppovú,  

 

Rady školy pri Základnej škole, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok   

Mgr. Janu Majorovú Garstkovú, Mgr. Ľuboslava Kovalského, Mgr. Bc. Jozefa Matiu, Mgr. Luciu 

Troppovú,  

 

Rady školy pri Materskej škole, Možiarska 1, Kežmarok   

Ing. Eleonóru Levickú, Mgr. Luciu Troppovú,  

 

Rady školy pri Materskej škole, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok  

Jozefa Juhásza, Ing. Eleonóru Levickú, Ing. Vojtecha Wagnera, Mgr. Luciu Troppovú, 

 

Rady školy pri Materskej škole, Cintorínska 3, Kežmarok  

Mgr. Janu Majorovú Garstkovú, Mgr. Bc. Jozefa Matiu, Mgr. Luciu Troppovú,  



 

 

12 

Rady školy pri Základnej umeleckej škole Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok 

PhDr. Martu Sabolovú, Ing. Miroslava Perignátha, Jána Holovu, Mgr. Luciu Troppovú,  

 

Rady školy pri Centre voľného času Kežmarok, Gen. Štefánika 47, Kežmarok   

Ing. Janku Gantnerovú, Mgr. Dávida Cintulu, 

 

 

b) d e l e g u j e   d o  

 

Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok 

PhDr. Martu Sabolovú,  PhDr. Andreja Zreľaka, Mgr. Ondreja Jankuru, Mgr. Luciu Troppovú          

 

Rady školy pri Základnej škole - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok 

Ing. Vojtecha Wagnera, Mgr. Jaroslava Božoňa, Martina Grigláka, Mgr. Luciu Troppovú 

 

Rady školy pri Základnej škole, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok 

Mgr. Bc. Jozefa Matiu, Milana Glevaňáka, Mgr. Michala Gáborčíka, Mgr. Luciu Troppovú 

 

Rady školy pri Materskej škole, Možiarska 1, Kežmarok 

Ing. Eleonóru Levickú, Ing. Janku Gantnerovú, PaedDr. Miriam Dernerovú, Mgr. Luciu Troppovú  

 

Rady školy pri Materskej škole, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok 

Mgr. Tomáša Šimoňáka, Mgr. Luciu Troppovú, Ing. Eleonóru Levickú, Ing. Pavla Fejerčáka,  

 

Rady školy pri Materskej škole, Cintorínska 3, Kežmarok 

Mgr. Bc. Jozefa Matiu, Mgr. Luciu Troppovú, Mgr. Gabrielu Karabinošovú, Mgr. Michala 

Gáborčíka 

 

Rady školy pri Základnej umeleckej škole Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok 

Ing. Miroslava Perignátha, Mgr. Romana Porubäna, Katarínu Šiškovú, Mgr. Luciu Troppovú 

 

Rady školy pri Centre voľného času Kežmarok, Gen. Štefánika 47, Kežmarok 

Milana Glevaňáka, Mgr. Tomáša Šimoňáka, Ing. Janku Gantnerovú, Mgr. Nikoletu Celárovú 

 

za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Baránek, Zreľak, Karabinošová, Perignáth, Porubän, Gaborčík, Šišková, Gantnerová, Sabolová, 

Griglák, Glevaňák, Božoň, Matia, Šimoňák, Levická, Wagner, Fejerčák 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 336/2022 
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9. Návrh na schválenie zástupcov v dozorných radách obchodných spoločností mesta 

Kežmarok a návrh na schválenie nominantov mesta Kežmarok na členov Dozornej rady 

Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o 

 

p. primátor 

- podotkol, že v materiáli je niekoľko uznesení 

- v prvom rade ide o odvolanie všetkých členov v rámci dozorných rád a následne o schválenie 

zástupcov mesta v dozornej rade Technických služieb mesta Kežmarok, spoločnosti Spravbytherm, 

spoločnosti Kežmarok Invest, spoločnosti Lesy mesta Kežmarok, v Nemocnici Dr. Vojtecha 

Alexandra v Kežmarku 

- požiadal tiež o doplnenie uznesenia JUDr. Bednárovú, a to o schválenie nominantov do Správnej 

rady Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra, nakoľko to pri uvedených uzneseniach nevidí 

 

p. Bednárová 

- podotkla, že členom Správnej rady nemocnice ešte neskončilo funkčné obdobie 

 

p. primátor 

- uviedol, že návrh členov mesta môže ísť  

- je dohodnuté, že návrh je pripravený na predloženie, na schválenie MsZ  

- vyhlásil minútovú prestávku a podotkol, že pred otvorením diskusie doplní ešte toto jedno 

uznesenie resp. návrh 

- po skončení prestávky otvoril diskusiu k uvedenému bodu programu 

 

p. Porubän 

- podotkol, že vzhľadom na to, že 7. novembra sa poslanec p. Maitner vzdal v Spravbytherme aj 

v nemocnici členstva, požiadal aby ho teda neodvolávali, nakoľko by to bola procesná chyba 

- mali by túto skutočnosť vziať na vedomie a z odvolania jeho meno vyškrtnúť a uznesenie by malo 

potom znieť, že MsZ berie na vedomie vzdanie sa členstva zástupcu mesta Kežmarok Mgr. 

Jaroslava Maitnera v Dozornej rade spoločnosti Spravbytherm s. r. o., a že MsZ v Kežmarku berie 

na vedomie vzdanie sa členstva zástupcu mesta Kežmarok Mgr. Jaroslava Maitnera v Dozornej 

rade Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n. o. 

 

p. Bendárová 

- podotkla, že daný dokument nevidela a nemá vedomosť, že by im bol doručený 

 

p. primátor 

- podotkol, že takisto nedostal tento dokument, a ak ho majú k dispozícii, tak ho požiadal predložiť, 

nakoľko im nebol doručený, a aj z toho dôvodu bol materiál pripravený tak, ako bol 

 

p. Fejerčák 

- daný bod by chcel doplniť o schválenie odvolania podľa čl. 6 odstavec 3 písm. a) Štatútu 

neziskovej organizácie Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n. o. p. Ing. Vladimíra 

Škáru a schváliť na jeho miesto Mgr. Gabrielu Karabinošovú  

 



 

 

14 

p. primátor 

- podotkol, že im nebolo nič doručené, disponujú len tým čo majú k dispozícii, a predložený 

materiál je na základe tých informácií, ktoré majú  

- ak niekto disponuje inou informáciou, ktorú oni nemajú, tak je to iné 

- oficiálne im na mesto nebolo nič doručené, aspoň on to ako  predkladateľ nemá  

- v tom prípade nič sa nedeje, ak to bude schválené takto, ako to bolo predložené, nakoľko takto 

disponujú danou informáciou, a tak či tak dozorná a správna rada si  musí prevoliť svojich 

zástupcov sama 

- opýtal sa či je to procesne chybové, ak je to takto predložené alebo je lepšie, ak sa budú zapodievať 

predloženým návrhom p. poslanca 

 

p. Bednárová 

- momentálne je to podľa nej takto v poriadku 

- možno by bolo potrebné preveriť v podateľni či majú doručenú nejakú písomnosť, možno urobiť 

nejakú prestávku 

 

p. primátor 

- ako predkladateľ podotkol, že oficiálne nemajú predložené nič 

- ak to nebolo oficiálne, nie je to v podateľni, tak takýto list ako predkladateľ nemôže brať do 

úvahy, že má nejakú váhu, pretože má byť oficiálne doručený na mesto cez podateľňu 

- ak je to poslanecký návrh, tak ho zakceptuje a dá o ňom hlasovať 

- ako predkladateľ to nemôže zmeniť, keďže daným dokumentom nedisponuje 

  

p. Gantnerová 

- p. Maitner ich písomne informoval a v prílohe majú aj listy, ktorými sa vzdáva členstva 

- listy boli adresované na Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra ako aj na Spravbytherm, ale je tam 

uvedené, že na vedomie aj mesto Kežmarok, takže možno tam vznikol nejaký problém 

- myslí si, že ak budú hlasovať o návrhu p. Porubäna tak ako to predložil, tak nič tým neporušia 

a bude všetko v poriadku 

 

p. primátor 

- podotkol, že si to potrebujú overiť, čiže vyhlásil 3- minútovú prestávku 

- po prestávke otvoril opätovne diskusiu k danému bodu programu 

- podotkol, že p . poslanec Porubän dal poslanecký návrh, o ktorom dá samostatne hlasovať 

 

p. Levická 

- dala zmenu na člena Dozornej rady  v spoločnosti Lesy mesta Kežmarok  

- namiesto MVDr. Gregora Kuffu, ktorý je obchodným partnerom tejto spoločnosti, nakoľko by 

tam nastal konflikt záujmu, dala návrh, aby členom Dozornej rady bola p. Ing. Agáta Perignáthová  

 

p. primátor 

- podotkol, že nakoľko nie sú žiadne ďalšie návrhy, požiadal o prečítanie pozmeňujúcich návrhoch 

p. poslanca Porubäna a p. Levickej, o ktorých dá následne hlasovať 
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p. Levická 

- stiahla svoj návrh, nakoľko jej bolo teraz povedané, že spoločníkom spoločnosti Lesy mesta 

Kežmarok nie je MVDr. Gregor Kuffa ale jeho brat Marek Kuffa, takže MVDr. Gregor Kuffa môže 

ostať tak, ako je navrhnutý 

 

p. Bednárová 

- podotkla, že ešte stále nepreverili či je to doručená aj do podateľne  

- dodala, že ak sa vzdanie funkcie neuskutoční na orgáne, ktorý vymenoval alebo zvolil tohto člena 

či štatutárneho alebo dozorného orgánu, tak vzdanie sa funkcie musí byť písomné, listina musí byť 

podpísaná a podpis overený   

- nemá k dispozíciu na nahliadnutie danú listinu, nevidela ju a teda sa k tomu nevie vyjadriť 

 

p. primátor 

- podotkol, že je to návrh poslanca, takže to berú tak 

- takisto pri obchodných spoločnostiach návrh musí byť doručený valnej hromade, pričom on ako 

valná hromada Spravbythermu tento dokument neobdŕžal 

- tzn., že sa k tomu nevie takisto vyjadriť 

 

Hlasovanie za pozmeňujúci návrh p. Fejerčáka – odvolanie člena Správnej rady Nemocnice Dr. 

Vojtecha Alexandra v Kežmarku: 

za: 17, proti: 0, zdržal sa: 1 

za: Baránek, Zreľak, Karabinošová, Perignáth, Porubän, Gaborčík, Šišková, Gantnerová, Sabolová, 

Griglák, Glevaňák, Božoň, Matia, Šimoňák, Levická, Wagner, Fejerčák 

zdržal sa: Jankura 

 

Pozmeňujúci návrh prešiel. 

 

p. primátor 

- privítal p. Jankuru na dnešnom zasadnutí MsZ a podotkol, že MsZ je v teda v plnom počte 18 

poslancov 

 

Hlasovanie za pozmeňujúci návrh p. Porubäna – vzatie na vedomie vzdanie sa členstva p. Maitnera 

v dozorných radách spoločností Spravbytherm a Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku: 

za: 16, proti: 0, zdržali sa: 2 

za: Baránek, Jankura, Zreľak, Karabinošová, Perignáth, Porubän, Gaborčík, Šišková, Gantnerová, 

Glevaňák, Božoň, Matia, Šimoňák, Levická, Wagner, Fejerčák 

zdržali sa: Griglák, Sabolová 

 

Pozmeňujúci návrh prešiel. 

 

p. primátor 

- požiadal o prečítanie všetkých uznesení a opýtal sa či je súhlas hlasovať anblok 
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Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s ch v a ľ u j e   o d v o l a n i e 

 

zástupcov Mesta Kežmarok v dozornej rade spoločnosti Spravbytherm s.r.o.,  

IČO: 36 690 856, so sídlom Starý trh 518/47, 060 01 Kežmarok 

 

1. Ing. Miroslava  Perignátha,  nar. ...................,  rodné číslo ..........................., 

trvale  bytom  .............................. 

2. Mgr. Jany Majorovej Garstkovej, nar. .....................,  rodné číslo ............................, 

trvale  bytom  ............................... 

3. Ing. Miloslava Bdžocha, nar. .......................,  rodné číslo ............................, 

trvale  bytom  ................................. 

4. PhDr. Marty Sabolovej, nar. .............................,  rodné číslo ............................., 

trvale  bytom ................................... 

 

a berie na vedomie 

 

vzdanie sa členstva zástupcu Mesta Kežmarok v dozornej rade spoločnosti Spravbytherm              

s. r. o., IČO: 36 690 856, so sídlom Starý trh 518/47, 060 01 Kežmarok 

 

Mgr. Jaroslava Maitnera, nar. ....................., rodné číslo .....................,  trvale bytom                    

................................... 

 

a 

 

s c h v a ľ u j e  

 

zástupcov Mesta Kežmarok v dozornej rade spoločnosti Spravbytherm s.r.o.,  

IČO: 36 690 856, so sídlom Starý trh 518/47, 060 01 Kežmarok 

 

1. Ing. Janku Gantnerovú., nar. .............................,  rodné číslo .................., 

 trvale  bytom  ........................... 

2. MVDr. Karola Baráneka, nar. .......................,  rodné číslo ............................, 

trvale  bytom  ............................ 

3. PhDr. Martu Sabolovú,  nar. .........................,  rodné číslo .............................., 

trvale  bytom ............................. 

4. Mgr. Michala Gáborčíka, nar. .........................,  rodné číslo ......................., 

trvale  bytom ............................ 

5. Martina Grigláka,  nar. .........................,  rodné číslo ......................, 

trvale  bytom .................................. 
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Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

 

s ch v a ľ u j e    o d v o l a n i e 

 

zástupcov Mesta Kežmarok v dozornej rade spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok, 

IČO: 31 718 329, so sídlom Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok  

 

1. Juraja Švedlára , nar. ....................,  rodné číslo ........................... ,  

trvale bytom ............................ 

2. Jozefa Juhásza,  nar. .....................,  rodné číslo ......................, 

trvale bytom ................................. 

3. Ing. Františka Grocholu, nar. ..........................,  rodné číslo ............................., 

trvale bytom ................................ 

4. Milana Kaprála,  nar. ....................,  rodné číslo ........................., 

trvale bytom ............................. 

5. Ing. Eleonóry Levickej,  nar. .........................,  rodné číslo ........................., 

trvale bytom ................................. 

 

a 

 

s c h v a ľ u j e  

 

zástupcov Mesta Kežmarok v dozornej rade spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok, 

IČO: 31 718 329, so sídlom Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

 

1. Ing. Jána Zakuciu, nar. ....................,  rodné číslo .......................,  

trvale  bytom  .......................... 

2. Ing. Eleonóru Levickú, nar. .....................,  rodné číslo ........................, 

trvale  bytom .............................. 

3. Jozef Juhásza,  nar. ......................,  rodné číslo ........................., 

trvale  bytom ...............................    

4. Ing. Rastislava Poláka, nar. .................,  rodné číslo ............................, 

trvale  bytom  .............................. 

5. Juraja Švedlára,  nar. ......................,  rodné číslo ......................., 

trvale  bytom ................................. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

 

s ch v a ľ u j e   o d v o l a n i e 

 

zástupcov Mesta Kežmarok v dozornej rade spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o., IČO: 

36 517 011, so sídlom Hlavné nám. 1, 060 01 Kežmarok    

 



 

 

18 

1. Ing. Janky Gantnerovej, nar. .....................,  rodné číslo ..................., 

trvale bytom  ......................... 

2. Mgr. Ivety Pavlíkovej,  nar. ......................,  rodné číslo ......................, 

trvale bytom ........................... 

3. Jána Holovu, nar., ............................., rodné číslo ....................., 

 trvale bytom  .............................. 

 

a 

 

s c h v a ľ u j e  

 

zástupcov Mesta Kežmarok v dozornej rade spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o., IČO: 

36 517 011, so sídlom Hlavné nám. 1, 060 01 Kežmarok    

    

1. Ing. Janku Gantnerovú, nar. ....................,  rodné číslo ........................, 

 trvale  bytom .............................. 

2. PaedDr. Dušana Tokarčíka, nar. ...................,  rodné číslo ...................., 

trvale  bytom  ............................... 

3. Ing. Veroniku Havírovú, nar. ....................,  rodné číslo ....................., 

trvale  bytom  .............................. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

 

s ch v a ľ u j e    o d v o l a n i e 

 

zástupcov Mesta Kežmarok v dozornej rade spoločnosti Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.,  IČO: 

46 119 809, so sídlom Kežmarské Žľaby 12030, 059 60 Vysoké Tatry   

 

1. Mgr. Ondreja Jankuru, nar. ...................,  rodné číslo .........................,  

trvale bytom ............................ 

2. Ing. Agáta Perignáthová, nar. ....................,  rodné číslo .........................., 

               trvale  bytom  ............................. 

3. Ing. Matúša Poláka, nar. ..................,  rodné číslo ....................., 

trvale bytom ...................... 

4. Emila Hoffmanna, nar. .................,  rodné číslo .............................., 

trvale bytom ....................... 

 

a 

 

s c h v a ľ u j e  

 

zástupcov Mesta Kežmarok v dozornej rade spoločnosti  Lesy mesta Kežmarok, s.r.o., IČO: 

46 119 809, so sídlom Kežmarské Žľaby 12030, 059 60 Vysoké Tatry     
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1. Mgr. Ondreja Jankuru, nar. ....................,  rodné číslo ........................,  

trvale  bytom  ............................... 

2. Ing. Ľubomíra Dernera, nar. ..........................,  rodné číslo ....................., 

trvale  bytom .............................. 

3. Ing. Pavla Krempaského, nar. ..........................,  rodné číslo ......................., 

trvale  bytom ................................ 

4. MVDr. Gregora Kuffu, nar. .......................,  rodné číslo ........................, 

trvale  bytom .......................... 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s ch v a ľ u j e    o d v o l a n i e 

  

podľa článku 8 odsek 5 Štatútu neziskovej organizácie Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra 

v Kežmarku   

 

MUDr. Jána Hencela,  nar. ...........................  rod.č.: .................... 

trvale bytom: ............................ 

 

z Dozornej rady Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.. 

 

a berie na vedomie  

 

vzdanie sa členstva zástupcu mesta Kežmarok v Dozornej rade neziskovej organizácie 

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o. 

 

Mgr. Jaroslava Maitnera, nar. .........................., rod. č.: ..................,  trvale bytom                    

.............................. 

 

a 

 

s ch v a ľ u j e 

  

podľa článku 8 odsek 5 Štatútu neziskovej organizácie Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra 

v Kežmarku   

 

Ing. Pavla Fejerčáka,  nar....................., rod. č.: ............................. 

trvale bytom: ............................ 

 

a 

 

Katarínu Šiškovú, nar. .............................., rod. č.: ........................... 

trvale bytom .....................................  

 

za nominantov  Mesta Kežmarok  na členov  Dozornej rady  Nemocnice  Dr. Vojtecha 

Alexandra v Kežmarku n.o. 
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Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s ch v a ľ u j e   o d v o l a n i e 

 

podľa článku 6 odsek 3 písm. a) Štatútu neziskovej organizácie Nemocnice Dr. Vojtecha 

Alexandra v Kežmarku, n. o. člena Správnej rady 

 

Ing. Vladimíra Škáru 

 

a 

 

s ch v a ľ u j e 

 

podľa článku 6 odsek 3 písm. a) Štatútu  neziskovej organizácie Nemocnica Dr. Vojtecha 

Alexandra v Kežmarku, n. o. 

 

Mgr. Gabrielu Karabinošovú  

 

za nominantova Mesta Kežmarok na člena Správnej rady Nemocnice Dr. Vojtecha 

Alexandra v Kežmarku, n. o.  

 

za: 18, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Baránek, Zreľak, Jankura, Karabinošová, Perignáth, Porubän, Gaborčík, Šišková, Gantnerová, 

Sabolová, Griglák, Glevaňák, Božoň, Matia, Šimoňák, Levická, Wagner, Fejerčák 

 

Prijaté uznesenia dostali č. 337/2022, 338/2022, 339/2022, 340/2022, 341/2022 a 342/2022 

 

 

10. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2022 

 

p. Meriačová 

- podotkla, že už na predchádzajúcich stretnutiach informovala poslancov o obsahu rozpočtovej 

zmeny, ktorá zahŕňa štyri základné časti, a to dofinancovanie Verejnoprospešných služieb 

v sumáre 326 000,- €, odmeny pre rozpočtové a príspevkové organizácie ako aj samotné mesto 

v hodnote 236 646,- €, zmenu kódu financovania z kódu 43 na kód 41 vyvolaný z titulu 

neodpredania majetku a posledná zmena bola úprava rozpočtových položiek, ktoré sa do konca 

roka nedočerpajú a položiek, ktoré opačne potrebujú dofinancovať   

 

p. Perignáth 

- v súvislosti s predloženým návrh na zmenu rozpočtu na rok 2022 by chcel podotknúť, že sú tam 

uvedené určité veci, ktorými sa navyšujú výdavky mesta Kežmarok, len toto odôvodnenie 

neobsahuje vlastne žiadne odôvodnenie, len že je potrebné navýšenie 

- konkrétne prvok 2.2.3. Kežmarské noviny o 9 000,- €, prvok 11.2.5. iné kultúrne podujatia 

o 25 500,- €, prvok 11.3.2. mestská knižnica o 21 000,- €, ďalej v programe 15.2. stredisko 

zdravotníckych služieb o 20 000,-  na bežné prevádzkové výdavky, no nie je zdôvodnené na aké 
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- ďalej v prvku 3.4.2. správa a údržba nehnuteľného majetku o 36 000,- € 

-  myslí si, že sú to dosť veľké položky a vlastne ani nevedia prečo sa navyšujú 

- nespochybňuje to, dokonca predpokladá, že niektoré z týchto financií sú už aj vynaložené, no 

neplánuje v budúcnosti takýto návrh podporiť 

- nevie, či neboli dobre narátané rozpočty, ktoré sa týkajú napr. MsKS alebo správy majetku 

- predpokladá, že už veľa času na diskusiu nie je, no do budúcna neplánuje podporiť takto 

odôvodnené navýšenie alebo zmenu rozpočtu 

- ak sa dá bol by rád, ak by sa im ozrejmilo čo spôsobilo takéto navýšenie 

 

p. Matia 

- čo sa týka týchto položiek ako poslanci mali v piatok stretnutie a prediskutovali tam viaceré 

otázky, prediskutovali niektoré veci aj hovorili o tom, prečo to tak je 

 

p. prednostka 

- zmien je dosť veľa v predloženej zmene a to aj z dôvodu, že v rámci kalendárneho roka pristúpili 

len k jednej úprave rozpočtu, a teda sa im dané potreby naakumulovali a preto sa to 

vykryštalizovalo až do takejto rozsiahlej zmeny  

- ak by mali ísť po položkách, ktoré vypichol p. Perignáth, tak v rámci kultúry mierne zmätky 

urobilo MsKS, kde ako mesto zastrešovali niektoré akcie, ktoré predtým boli v MsKS a žiaľ 

neodhadli to správne 

- je tam navýšenie aj na personálne výdavky s ktorými sa nepočítalo 

- čo sa týka správy a údržby majetku, nie vždy je možné predpokladať čo ich postretne v priebehu 

roka, opravy bytov a nebytových priestor ich stále prekvapujú a je to zrelé na prehodnotenie celého 

systému fungovania údržby v rámci mesta a spolupráce so Spravbythermom, ku ktorému spejú 

určite v najbližšej dobe 

 

p. Meriačová 

- podotkla, že berie na vedomie požiadavku p. poslanca a do budúcna môžu prejsť hĺbkovejšie 

k dôvodovej správe a k jednotlivým položkám 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e   

 

a) zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 03/2022 podľa  

predloženého návrhu, 

 

b) zvýšenie príspevku pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok  

          – bežné výdavky vo výške 326 300 € 

 

 

za: 18, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Baránek, Zreľak, Jankura, Karabinošová, Perignáth, Porubän, Gaborčík, Šišková, Gantnerová, 

Sabolová, Griglák, Glevaňák, Božoň, Matia, Šimoňák, Levická, Wagner, Fejerčák 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 343/2022 
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11. Rozbor hospodárenia a monitorovanie programového rozpočtu Mesta Kežmarok za I. 

polrok 2022 

 

p. Meriačová 

- monitorovacia správa sa vypracováva na základe zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy  a podľa metodických usmernení sa odporúča  ju predložiť MsZ na vedomie 

- tento materiál má pre MsZ čisto informatívny charakter 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

berie na vedomie    

 

Rozbor hospodárenia a monitorovanie programového rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 

2022 k 30.06.2022 a Správy nezávislého audítora Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku za 

rok 2021. 

 

za: 18, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Baránek, Zreľak, Jankura, Karabinošová, Perignáth, Porubän, Gaborčík, Šišková, Gantnerová, 

Sabolová, Griglák, Glevaňák, Božoň, Matia, Šimoňák, Levická, Wagner, Fejerčák 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 344/2022 

 

 

12. Schválenie predĺženia platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 

Kežmarok na roky 2014-2020 do 31.12.2023 

 

p. prednostka 

v krátkosti informovala o danom návrhu prečítaním dôvodovej správy, ktorá je uvedená v materiáli 

k danému bodu 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

 

s c h v a ľ u j e 

 

predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok na roky 

2014-2020 do 31.12.2023 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

  

s c h v a ľ u j e 

 

zmenu názvu dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok na  

roky 2014-2020 na nový názov Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 

Kežmarok na roky 2014-2023 

 

za: 18, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Baránek, Zreľak, Jankura, Karabinošová, Perignáth, Porubän, Gaborčík, Šišková, Gantnerová, 

Sabolová, Griglák, Glevaňák, Božoň, Matia, Šimoňák, Levická, Wagner, Fejerčák 

 

Prijaté uznesenia dostali č. 345/2022 a 346/2022 
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13. Rôzne 

Do bodu rôzne neboli zaradené žiadne materiály. 

 

 

14. Interpelácie 
 

p. Jankura 

- požiadal distribútorov Kežmarských novín, aby noviny boli distribuované do schránok včas, 

nakoľko sa viackrát stalo, že Kežmarské noviny prichádzali do schránok pätnásteho alebo 

dvadsiateho dňa v mesiaci 

- dobrým zvykom bývalo, že noviny boli distribuované prvého, druhého možno tretieho 

a v poslednom období sa distribúcia predlžuje a občania sú s tým nespokojní 

 

 

15. Záver 

 

Na záver zasadnutia p. primátor poďakoval prítomným za účasť na dnešnom MsZ a poďakoval za 

kultivovanú diskusiu. Možno v niektorých bodoch mali zdržania resp. technické prestávky, čo 

súviselo aj s tým, že neboli ešte kreované komisie MsZ, začo sa ospravedlnil. Zhrnul, že všetky 

body, ktoré boli predložené a boli schválene sú v poriadku aj po technickej stránke. Nápravy učinia 

aj na web. stránke mesta, aby mohli pracovať už ako komisie, pričom im budú pridelený aj 

zapisovatelia. Ešte raz poďakoval za dnešnú účasť a pozval prítomných na obed do Hotela Club. 

Poprial všetkým pekný deň a požiadal ich,  zarezervovať si termín na 14. 12. 2022, kedy bude 

prebiehať ešte jedno zasadnutie MsZ.  

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA     Ing. Jela Bednárová 

            primátor mesta        prednostka úradu 

    

 

 

 

 

Overovatelia:  Ing. Janka Gantnerová 

 

 

   Mgr. Tomáš Šimoňák 
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Zapisovateľka: Veronika Klukošovská
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