Zápisnica
z riadneho zasadnutia Komisie zamestnanosti a podnikateľskej činnosti pri
MsZ v Kežmarku, ktoré sa konalo dňa 05.02.2016 v Karpatskonemeckom spolku,
Priekopa 1, od 14:00 hod- 15:00 hod., 060 01 Kežmarok

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Mgr. Ladislav Jendrejčák
Ing. Matúš Polák
Rastislav Džadoň
Milan Kaprál
Ján Griglák
Mgr. Mária Marhefková

predseda komisie ( poslanec MsZ)
člen komisie ( poslanec MsZ)
člen komisie
člen komisie
člen komisie
zapisovateľka komisie

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie návrhu Všeobecného záväzného nariadenia mesta Kežmarok č.
........./2016 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov.
3. Rôzne
4. Záver
1. Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Ladislav Jendrejčák,
ktorý privítal členov komisie zamestnanosti a podnikateľskej činnosti.
Predseda komisie odovzdal slovo Ing. Matúšovi Polákovi, poslancovi mestského
zastupiteľstva, ktorý je zodpovedný za plnenie návrhu vytvorenia elektronickej
databázy malých a stredných podnikateľov meste Kežmarok. Zatiaľ je to okolo
500 podnikateľov v databáze. Kontroluje sa to na oddelení informatiky. Pôjde aj
reportáž v Kežmarskej televízii.
Uznesenie komisia prijala 11.12.2015 na svojom zasadnutí je v plnení
2. Predseda komisie požiadal všetkých členov, aby sa vyjadrili k pripravovanému
návrhu VZN č.........../2016 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov.
Ing. Matúšovi Polákovi, člen komisie a poslanec MsZ požiadal členov komisie,
aby mu do 15. 2.2016 zasielali pripomienky k navrhovanému VZN, nakoľko
poslanci majú 20.2.2016 stretnutie s prednostom MsÚ kde môžu tieto pripomienky
predložiť.
3.

Pripomienky od prítomných členov:
Zakomponovať do čl. 6,
Obsah žiadosti:
register trestov nie starší ako 3 mesiace
potvrdenie zo soc. poisťovne – že menovaný žiadateľ nemá dlh v soc. poisťovni
žiadateľ nesmie mať pozdĺžnosť voči mestu Kežmarok

Čl.7 – Kritéria na posudzovanie žiadosti
žiadateľ o dotáciu (podnikateľ, živnostník) musí podnikať aspoň 1 rok pred
spomínanou dotáciou a aspoň 1 rok po dotácií nesmie ukončiť podnikanie alebo
živnosť
žiadatelia musí mať súlad pri vyžiadaní dotácie (napr. keď si požiada príspevok na
športové aktivity musí pôsobiť v tomto odvetví a to nie len podnikatelia ale aj
občianske združenia )
Čl.8 – Zúčtovanie dotácie
V bode 3 doplniť alebo zmeniť
Subjekt , ktorý nepredloží do 30 dní po realizácií vyúčtovanie dotácie na určenom
formulári, alebo použije túto dotáciu na iný účel ako bola určená, je povinný
bezodkladne, najneskôr však do 31. januára budúceho roka kedy bola dotácia
poskytnutá, dotáciu vrátiť na účet mesta Kežmarok. O jej vrátení je potrebné poslať
avízo Mestskému úradu ( napr. poskytnutá dotácia na Mikuláša, vianočné trhy alebo
Silvestra)

Uznesenie:
1. Komisia zamestnanosti a podnikateľskej činnosti neodporúčajú schváliť VZN
mesta Kežmarok č. ......./2016 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov
v navrhovanom znení.
2. Komisia zamestnanosti a podnikateľskej činnosti súhlasí s uvedenými
pripomienkami k návrhu VZN mesta Kežmarok č...../2016 o poskytovaní dotácií
z vlastných príjmov.
Za uznesenie (bod č.1 a 2) hlasovali všetci prítomní členovia jednohlasne.
4. Na záver predseda komisie poďakoval všetkým členom komisie za aktívny prístup
a ukončil rokovanie komisie

Mgr. Ladislav Jendrejčák
predseda komisie

V Kežmarku, dňa 10.02.2016
Zapísala: Mgr. Mária Marhefková – zapisovateľka komisie

