Záznam zo zasadnutia komisie financií, správy mestského majetku
a lesného hospodárstva dňa 18.10.2016
-------------------------------------------------------------------------------------Prítomní : Ing. Perignáth, Ing. Ruml, Ing. Škára, Ing. Žíhal, Mgr. Jankura,
Ing.Polák , Ing. Gáborčík,
Neprítomní :Ing. Bodnár, Ing. Holop,
Program :
1) Otvorenie
2) Ukončenie likvidácie organizácie Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok „v
likvidácii“
3) Návrh na schválenie zmeny Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Technické
služby, s.r.o. Kežmarok
4) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. __ /2016, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov
5) Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 9/2016
6) Návrh na zriadenie vecného bremena – Podtatranská vodárenská spoločnosť Poprad
7) Návrh na zriadenie vecného bremena – G Systems Spiš s.r.o., Klčov
8) Rôzne
9) Záver

Body jednania :

1) Otvorenie :

– otvorenie a zahájenie uskutočnil predseda komisie Ing. Perignáth,
ktorý privítal všetkých prítomných.. Zároveň ospravedlnil
neúčasť dvoch členov komisie Ing. Holopa a Ing. Bodnára,

2) Ukončenie likvidácie organizácie Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok „v
likvidácii :
- informoval Ing. Karpiš – likvidátor
Ing. Škára - ako sa došlo k predloženej výške odmeny pre likvidátora ,
Ing. Karpiš – odmena je za roky 2005 až 2016
Ing.Perignáth – opravy v texte v predloženom materiáli ...... zaklad.listina – správne :
331/1988 , opraviť dátum 1.1. 2005 posledný likvidátor však nemal pracovnú zmluvu a za
svoju činnosť od 1.1 2005 a nie 1.1.2015 ako je v texte uvedené , .... ukončilo činnosť
7.9.2014 a nie 7.9.2004 ako je v texte uvedené
Ing. Polák – čo sa stalo s peniazmi z predaja pozemkov, prečo sa priebežne neodmeňovalo
likvidátora za činnosť,
Ing. Škára – požiadať kontrolóra mesta o stanovisko, či výpočet odmeny pre likvidátora je
správny,

Stanovisko finančnej komisie :
1) Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča Mestskému
zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť mimoriadnu účtovnú závierku organizácie Tatranský
podnik MP štátny podnik Kežmarok „v likvidácii“ k dátumu ukončenia likvidácie k 30.
09. 2016 s účtovným výsledkom hospodárenia vo výške 9 437,16 € a zostatkom
finančného majetku vo výške 60 526,76 €.
2) Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča Mestskému
zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť Konečnú správu likvidátora podniku o priebehu
likvidácie podniku Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok „v likvidácii“.
3) Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča Mestskému
zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť nasledovné rozdelenie likvidačného zostatku podniku
Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok „v likvidácii“ tak ako je to uvedené
v tabuľke .
Rozdelenie likvidačného zostatku podniku:
Daň z príjmov právnických osôb
Odmena likvidátora
Odvody z odmeny likvidátora za podnik ako zamestnávateľa
Výdavky súvisiace s výmazom podniku z obchodného registra*
Prevod na zakladateľa Mesto Kežmarok

60 526,76 €
1 790,92 €
4 354,09 €
1 362,08 €
100,00 €
52 919,67 €

* nepoužitý zostatok bude prevedený na zakladateľa Mesto Kežmarok

za :

7

proti :

0

3) Návrh na schválenie zmeny Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Technické
služby, s.r.o. Kežmarok :
- informovala Ing.Sedláková – vedúca ekonomického oddelenia
-

cieľom je zrušenie obmedzenia podnikateľskej činnosti obchodnej spoločnosti
a zrušenie predmetov podnikateľskej činnosti, ktorú obchodná spoločnosť nevykonáva

Stanovisko finančnej komisie : Komisia financií, správy majetku a lesného hospodárstva
odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť zmenu Zakladateľskej listiny
obchodnej spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok, tak ako je uvedené v návrhu.

za :

7

proti :

0

4) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. __ /2016, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov :
- informovala Ing.Sedláková – vedúca ekonomického oddelenia

Stanovisko finančnej komisie Komisia financií, správy majetku a lesného hospodárstva
odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku uzniesť sa na Všeobecne záväznom
nariadení mesta Kežmarok č. __/2016, ktorý sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Kežmarok č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov

za :

7

proti :

0

5) Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 9/2016:
- informovala Ing.Sedláková – vedúca ekonomického oddelenia
Návrh na zmenu rozpočtu vznikol na základe podnetov z oddelení Mestského úradu
Kežmarok a ktorého cieľom je zabezpečiť zosúladenie rozpočtu s navrhovanými podmetmi
Ing. Polák – či je potrebná kúpa nového auta pre stavebný úrad,
- osvetliť prechod pre chodcov pri TESCU
Stanovisko finančnej komisie : Komisia financií, správy majetku a lesného hospodárstva

odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok
pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 9/2016.
.

za :

7

proti :

0

6) Návrh na zriadenie vecného bremena – Podtatranská vod. spoločnosť Poprad :
- informovala Ing. Perignáthová - ved. maj.právneho oddelenia
Vzhľadom na neodporúčajúce stanovisko oddelenia výstavby MsÚ, ako aj komisie
urbanistiky, výstavby , ŽP, dopravy a verejných služieb so zriadením vecného bremena na
pozemkoch mesta Kežmarok za účelom zokruhovania vodovodu sídl. JUH Kežmarok –
Ľubica, komisia financií, správy majetku a lesného hospodárstva sa týmto bodom
nezaoberala .
7) Návrh na zriadenie vecného bremena – G Systems Spiš s.r.o., Klčov:
- informovala Ing. Perignáthová - ved. maj.právneho oddelenia
Jedná sa o zriadenie vecného bremena na pozemkoch, kade bude vedená el.prípojka
a vodovodná prípojka pre objekt. G systems Spiš s.r.o.,
Stanovisko finančnej komisie Komisia financií, správy mestského majetku a lesného
hospodárstva odporúča MsZ v Kežmarku schváliť zriadenie vecného bremena na časť
parcely KN-C 26/1, KN-E 448/2, KN-E 6606/1 a KN-E 508 k.ú. Kežmarok v prospech

vlastníka el.prípojky a vodovodnej prípojky na slúžiacich pozemkoch G Systems Spiš
s.r.o., Klčov 148 za jednorazovú odplatu 3,- eur/m dĺžky vedenia.

za :

7

proti :

0

8) Rôzne :
a./ Úprava VZN – poplatky za psa :
Ing. Polák – porovnával výšku poplatkov za psa v bytovke a v rodinnom dome
- porovnával v výškou poplatku v meste Kežmarok a v obci Ľubica
- či by sa nedali tieto znížiť,
- pripraví konkrétny návrh na nasledujúce zasadnutie komisie,
- aká je možnosť poslanca zmeniť rozpočet z hľadiska investičných akcií na rok
2017,
b./ Zámena pozemkov – Dimenzia, spol.s.r.o Kežmarok + Mesto Kežmarok ::
- informovala Ing. Perignáthová - ved. maj.právneho oddelenia
Ing. Jurík – konateľ spoločnosti DIMENZIA s.r.o. požiadal o zámenu pozemku vo
vlastníctve Dimenzia spol.s.r.o. Kežmarok za pozemok vo vlastníctve mesta Kežmarok
z dôvodu zámeru zriadenia parkoviska pri št.ceste – pri parkovisku na Zelené pleso.
-

-

Mgr. Jankura požiadal predložiť rozhodnutia štátnych orgánov a organizácií
k zriadeniu parkoviska mestom Kežmarok, ktoré má mesto Kežmarok k dnešnému
dňu,
bod presunúť na nasledujúce rokovanie,

Uvedený bod bude predmetom rokovania na nasledujúcej komisii. K uvedenej zámene
pozemkov zaujme stanovisko po predložení požadovaných dokladov.
9) Záver :
Zasadanie finančnej komisie ukončil Ing. Perignáth – predseda komisie, ktorý zároveň
poďakoval všetkým za účasť .Zároveň upozornil na možnosť zmeny termínu decembrového
zasadnutia MsZ a tým aj následné posunutie zasadnutie finančnej komisie.
V Kežmarku : 24.10.2016
Zapísala : Langová

