Zápisnica
zo zasadnutia Komisie zamestnanosti a podnikateľskej činnosti pri MsZ v Kežmarku, ktoré
sa konalo dňa 17.10.2016 o 16:00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ing. Matúš Polák

člen komisie (poslanec MsZ)

Rastislav Džadoň

člen komisie

Milan Kaprál

člen komisie

Emil Hoffman

člen komisie

Mário Hozza

člen komisie

Mgr. Mária Marhefková

zapisovateľka komisie

Hostia:
Ing. Šimon Štancel
Program zasadnutia :
1. Otvorenie
2. Pripomienky podnikateľov k VZN č.18/2015 o vymedzení úsekov miestnych
komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel( stretnutie so zástupcom
petičného výboru podnikateľov)
3. Vyhodnotenie festivalu EĽRO
4. VZN č.7/2014 o miestnych daniach a poplatkoch (diskusia)
5. Informácie o možnosti podávania žiadostí na poskytovanie dotácií podľa VZN č.
3/2016.
6. Vyhodnotenie dochádzky komisie zamestnanosti a podnikateľskej činnosti – návrh na
doplnenie člena komisie.
7. Plán zasadnutí komisie na 4 Q 2016
8. Rôzne
9. Záver

1. Komisiu otvoril Ing. Matúš Polák - poverený zastupovaním Mgr. Ladislavom
Jendrejčákom, predsedom komisie. Ing. Matúš Polák – poslanec mestského
zastupiteľstva privítal všetkých členov a prítomného hosťa Ing. Šimona Štancela.
Zároveň mu dal slovo.

2. Ing. Šimon Štancel sa predstavil a pripravil si 32 stránkovú prezentáciu Komplexný
prístup k parkovaniu v meste Kežmarok. Menovaný žiadal o parkovacie miesta na
Kostolnom námestí, kde bývajú jeho rodičia a sídli tam ich súkromná firma. Ich firma
po ukončení rekonštrukcie budovy „KORZO“ na Hradnom námestí príjme do
zamestnania približne 20 zamestnancov, ktorí nebudú mať kde parkovať. Budú tam aj
byty na prenájom. Navrhoval, aby bola zrušená pešia zóna počas pracovných dní a na
Kostolnom námestí urobené parkovisko.
p. Kaprál – sa k jeho návrhu vyjadril, že nakoľko celé kostolné námestie v meste
Kežmarok je v pamiatkovej rezervácií, akákoľvek výstavba v centre mesta nebude
povolená pamiatkarmi. Navrhoval, že on by bol radšej keby na Kostolnom námestí
bola tiež pešia zóna, lebo kostol a celé okolie je hodne navštevované aj zahraničnými
turistami. Mesto Kežmarok musí mať čím skôr záchytné parkovisko.
Ing. Matúš Polák – poslanec MsZ, vysvetlil, že sa pracuje na projekte aby záchytné
parkovisko bolo pri učňovskej škole. Mesto čaká len na výzvu, aby sa mohlo zapojiť
do realizácie tohto projektu. Čerpanie financií z eurofondov.
P. Džadoň, navrhoval otvoriť a spoplatniť parkovisko pri nemocnici, otvorenie pešej
zóny by neprešlo ani keby sa vyhlásilo referendum.
P. Hozza sa vyjadril, že v meste je málo automatov a veľmi ďaleko od seba na
zaplatenie parkovného. Odporúča doplniť automaty na parkoviská
Komisia zamestnanosti a podnikateľskej činnosti vzala na vedomie podnet p.
Štancela. Súčasne komisia odporúča doplniť automaty na parkoviskách a otvoriť
otázku spoplatnenia parkoviska pri nemocnici.
3. Bod 3 bol odložený na ďalšiu komisiu, z dôvodu nespracovania všetkých podkladov.
4. K VZN č. 7/2014 – členovia komisie nemali žiadne výhrady.

5. Ing. Matúš Polák k VZN č. 3/2016 Informoval o možnosti podávania žiadostí na
poskytovanie dotácií a oboznámil prítomných členov, že žiadosti ktoré boli evidované
do 30 septembra sú zapracované do tvorby rozpočtu mesta Kežmarok
6. Bod 6 – vyhodnotenie dochádzky a návrh doplniť člena komisie nebol prerokovaný,
z dôvodu neprítomnosti predsedu komisie .
7. V bode 7 odsúhlasený plán zasadnutia komisie na piatok 21.11.2016 a piatok
16.12.2016.
8. Bod rôzne – Mgr. Mária Marhefková- zapisovateľka komisie informovala členov
komisie o ohlásení zmeny údajov na spracovanie personálnej a mzdovej agendy.
p. Mário Hozza si od zapisovateľky prevzal tlačivo na tieto zmeny, ktoré ma vyplnené
odovzdať na personálne oddelenie Mestského úradu Kežmarok

- Ing. Matúš Polák – poslanec MsZ informoval členov komisie o rokovaní poslancov
s vedením mesta o


Zmene Nájomnej zmluvy medzi Mestom Kežmarok a nemocnicou

 Zmene Štatútu nemocnice

Na záver Ing. Matúš Polák poďakoval za účasť a ukončil zasadanie komisie.

Mgr. Ladislav Jendrejčák
predseda komisie

Ing. Matúš Polák
člen komisie, poslanec MsZ

V Kežmarku, dňa 24.10.2016
Zapisala : Mgr. Mária Marhefková – zapisovateľka komisie

