
 

Z á p i s n i c a 

 

z  riadneho zasadnutia Komisie zamestnanosti a podnikateľskej činnosti pri 

MsZ v Kežmarku, ktoré sa konalo dňa 16.12.2016  o 16:00 hod. v zasadačke 

mestského úradu, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Ing. Matúš Polák  predseda  komisie (poslanec MsZ) 

Ing. Vladimír Škára  člen komisie (poslanec MsZ)  

Martin Noga    člen komisie  

Rastislav Džadoň  člen komisie 

Emil Hoffman   člen komisie 

Milan Kaprál         člen komisie 

 

Mgr. Mária Marhefková   zapisovateľka  komisie 

 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie 

2. Zhodnotenie činnosti komisie za r.2016 

3. Návrh plánu komisie na r. 2017 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

 

1. Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie Ing. Matúš Polák, ktorý 

privítal  všetkých členov komisie zamestnanosti a podnikateľskej činnosti.  

2. Predseda komisie krátko zhodnotil činnosť komisie za r. 2016 (viď. príloha 

k zápisnici). 

3. Predseda komisie navrhol plán zasadnutí komisie zamestnanosti a podnikateľskej 

činnosti vždy v piatok zo začiatkom o 16:30 hod. a to: 20.1.2017, 24.2.2017, 

7.4.2017, 2.6.2017, 25.8.2017, 22.9.2017, 27.10.2017, 24.11.2017.  

Členovia komisie zamestnanosti a podnikateľskej činnosti jednohlasne schválili 

navrhovaný plán zasadaní komisie na r. 2017. 

 

4. V bode rôzne Ing. Matúš Polák zhodnotil schválený rozpočet mesta na rok 2017. 

Podotkol, že sa jedná o veľmi investičný rok v ktorom mesto bude investovať aj do 

rozvoja infraštruktúry – ciest a chodníkov. Na otázku členov komisie akých 

chodníkov a ciest nevedel odpovedať, nakoľko podľa jeho slov na to nepadla 

odpoveď ani na ostatnom MsZ. Navrhol preto, aby členovia komisie dávali 

podnety a návrhy ktoré cesty sa majú prednostne rekonštruovať v r.2017 aby sa 

tým zlepšilo podnikateľské prostredie v KK. Ďalej navrhoval pozvať na komisiu 

zamestnanosti a podnikateľskej činnosti, ktorá sa uskutoční  20.1.2017 PhDr. 

Milana Gacíka – projektového manažéra Centra podpory regionálneho rozvoj.  

 

Usporiadať malý veľtrh na námestí mesta, kde by sa mohli prezentovať všetky 

špeciálne remeslá, živnostníci a podnikatelia mesta Kežmarok. 

 



Pán Kaprál navrhoval  

- väčšiu a bezplatnú propagáciu malých - špeciálnych podnikateľov a 

živnostníkov mesta Kežmarok prostredníctvom Kežmarských novín. O tomto 

návrhu bude predseda komisie informovať oddelenie komunikácie, propagácie 

a regionálneho rozvoja mesta. 

 

5.  Na záver  predseda komisie poďakoval všetkým prítomným členom komisie 

a pozval ich na  komisiu, ktorá sa uskutoční 20.1.2017 o 16:30 hod. v zasadačke 

MsÚ. 

 

V Kežmarku, dňa  2.1.2017 

 

 

            

                                                                           Ing. Matúš Polák 

                                                                              predseda komisie 

Zapisala : Mgr. Mária Marhefková – zapisovateľka komisie 

 

Príloha : 

 

Správa o činnosti komisie zamestnanosti a podnikateľskej činnosti za 

rok 2016 
 

Komisia zamestnanosti a podnikateľskej činnosti ako poradný orgán mestského 

zastupiteľstva v roku 2016 zasadala šesťkrát. Komisia od začiatku roka 2016 pracovala 

v zložení: Ladislav Jendrejčák ako predseda, Matúš Polák, Rastislav Džadoň, Milan Kaprál, 

Ján Griglák, Emil Hoffmann, Mário Hozza, Milan Špak – ako členovia komisie. Poslanci MsZ 

v Kežmarku na svojom rokovaní dňa 3.11.2016 zobrali na vedomie vzdanie sa predsedníctva 

a súčasne členstva v komisii pána Ladislava Jendrejčáka. Do funkcie predsedu následne zvolili 

poslanca MsZ a súčasného člena komisie Matúša Poláka. Na tom istom zastupiteľstve boli do 

komisie zvolení: Vladimír Škára ako druhý poslanec v komisii a pán Martin Noga z radov 

občanov. Komisia sa teda stala plne obsadenou. Podrobná dochádza členov komisie za rok 

2016:    

  05.02.2016 09.06.2016 26.06.2016 17.10.2016 25.11.2016 16.12.2016 

Jendrejčák Áno áno áno ospr. - - 

Polák Áno áno áno Áno áno  áno 

Škára od 3.11.2016 - - - - áno  áno 

Džadoň Áno áno áno Áno ospr.  áno 

Kaprál Áno áno áno Áno áno  Áno 

Griglák Áno ospr. áno ospr. ospr.  Ospr. 

Hoffmann ospr. áno áno Áno áno  Áno 

Hozza Nie nie nie Áno nie  Nie 

Špak ospr. ospr. áno ospr. áno  Ospr. 

Noga od 3.11.2016 - - - - áno  Áno 

Legenda: áno – účasť, nie – neúčasť, ospr. – ospravedlnená neúčasť. 

 

 V roku 2016 sa komisia venovala najmä týmto otázkam a návrhom:  

a) VZN o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov 

b) Festival remesiel EĽRO a predajné trhy 

c) Rozšírenie NsP Dr. Alexandra 



d) Kapela Fest 

e) Parkovanie v centre mesta 

f) Rozpočet mesta na rok 2017 a vytvorenie centra podpory podnikateľov 

Komisia zamestnanosti a podnikateľskej činnosti na svojich rokovaniach vždy 

prihliadala na podnikateľské prostredie v Kežmarku a stav zamestnanosti. Svojimi návrhmi sa 

snažila dať väčší priestor miestnym podnikateľom zapájať sa do mestských tendrov a ťažiť  zo 

športových a kultúrnych podujatí v meste. Na rokovaniach komisie boli sporadicky prítomní aj 

zástupcovia širšej podnikateľskej verejnosti, ktorí informovali členov komisie o svojich 

zámeroch či pripomienkach, napríklad: zástupcovia NsP o jej súčasnom stave a ďalšom 

rozvoji, p. Jurík ohľadom vybudovania kúpeľov, p. Štancel ohľadom parkovania v meste 

a riešení dopravnej situácie. Poslednej otázke, t.j. otázke parkovania a dopravy sa chce 

komisia intenzívne venovať aj v roku 2017.  

Na rok 2017 je naplánovaných 8 riadnych mestských zastupiteľstiev. V nadväznosti 

na plán zasadaní mestského zastupiteľstva a plán zasadaní komisie financií, správy majetku 

a lesného hospodárstva navrhujem tento plán zasadaní komisie zamestnanosti a podnikateľskej 

činnosti so začiatkom vždy o 16:30 v priestoroch mestského úradu v Kežmarku.  

                 Zasadanie MsZ                         zasadanie fin.komisie     zasadanie komisie ZaPč 
              09.02.2017   štvrtok                    23.01.2017    pondelok         20.01.2017 piatok 
              16.03.2017   štvrtok                27.02.2017    pondelok         24.02.2017 piatok 
              27.04.2017   štvrtok                 10.04.2017    pondelok         07.04.2017 piatok 
              22.06.2017   štvrtok                    05.06.2017    pondelok         02.06.2017 piatok 
              14.09.2017   štvrtok                    28.08.2017    pondelok         25.08.2017 piatok 
              12.10.2017   štvrtok                    25.09.2017    pondelok         22.09.2017 piatok 
              16.11.2017   štvrtok                    30.10.2017    pondelok         27.10.2017 piatok 
              14.12.2017   štvrtok                    27.11.2017    pondelok                 24.11.2017 piatok 
  Tento plán zasadaní po jeho odsúhlasení bude zaslaný aj prednostovi MsÚ s cieľom 

zabezpečiť prísun materiálov na prerokovanie či pripomienkovanie komisiou.  

  

 Hlavnými témami MsZ v roku 2017 podľa schváleného rozpočtu budú kapitálové investície 

najmä do zimného štadióna, kúpaliska či rekonštrukcie ciest. Všetky tieto investície budú mať 

výrazný dopad na podnikateľské prostredie a zamestnanosť v meste Kežmarok. Súčasne bude 

čoraz viac rezonovať otázka statickej dopravy v centre a postupné „zjednosmerňovanie“ 

mesta. Predpokladám aj množstvo otázok ohľadom pripravovaného centra podpory projektov 

pre podnikateľov, ktoré bude fungovať v rámci podpory akčného plánu. Bude teda viac ako 

potrebné na zasadnutie komisie podľa potreby pozývať PhDr. Mgr. Jána Ferenčáka – 

primátora mesta, Ing. Karola Gurku – prednostu MsÚ,  PhDr. Milana Gacíka – riaditeľa centra 

projektov,  zástupcov odd. verejného obstarávania s cieľom informovať komisiu 

o prebiehajúcich tendroch a projektoch, zástupcov odd. výstavby s cieľom informovať 

o plánovaných investičných akciách. Taktiež sa plánuje s dvomi verejnými stretnutiami 

s podnikateľmi v meste Kežmarok. Cieľom týchto stretnutí bude zozbieranie podnetov na 

zlepšenie podnikania v meste a taktiež bude ponúknutý priestor na vyjadrenie sa podnikateľov 

k aktuálnym témam. Termíny stretnutí odsúhlasia členovia komisie začiatkom roka 2017. 

Súčasne navrhujeme vytvoriť nejaké celomestské podujatie - veľtrh na propagáciu miestnych 

malých a stredných podnikateľov a živnostníkov. 

 Vzhľadom na uvedené skutočnosti bude nutné, aby komisia zamestnanosti a podnikateľskej 

činnosti bola počas roka 2017 funkčná a uznášania schopná. Odvolávajúc sa na čl. 5 ods. 10 

rokovacieho poriadku komisií z dôvodu dlhodobej neúčasti na komisiách budem zvažovať 

predloženie návrhu na odvolanie neaktívnych členov komisie mestskému zastupiteľstvu.  

 

Vypracoval: Ing. Matúš Polák, predseda komisie zamestnanosti a podnikateľskej činnosti, 

16.12.2016 


