
            Záznam zo zasadnutia komisie financií, správy mestského majetku  

                    a  lesného hospodárstva  dňa  7.12.2016  

           --------------------------------------------------------------------------------------   

 

Prítomní :  Ing. Perignáth, Ing. Ruml, Ing. Škára, Ing. Polák, Ing. Žihal, 

 

Neprítomní :    Mgr. Jankura, Ing. Bodnár, Ing. Gáborčík, Ing. Holop,  

 

Program : 

 

   1) Otvorenie 

   2) Návrh na schválenie úkonov potrebných na zmenu činnosti a presun kompetencií medzi 

       spol. Verejno-prospešné služby príspevková organizácia a Technické služby s.r.o.  

   3) Rôzne 

   4) Záver 

 

 

Body jednania : 
 

 

1) Otvorenie                    – otvorenie a zahájenie uskutočnil predseda komisie  Ing. Perignáth, 

                                             ktorý zároveň privítal všetkých   prítomných. 

  

 

2) Návrh na schválenie úkonov potrebných na zmenu činnosti a presun kompetencií 

    medzi  spoločnosťou Verejno-prospešné služby príspevková organizácia a Technické    

    služby s.r.o. : 

 

- informoval  Ing. Gurka  - prednosta MsÚ  

 

                Práce verejno prospešného charakteru vykonávajú v súčasnosti  dve   samostatné 

organizácie, a to  VPS Kežmarok a Technické služby Kežmarok s.r.o..  Nakoľko toto 

vyvoláva  komplikácie vo vzťahu k zdvojenému  manažmentu navrhuje sa,  činnosť zjednotiť   

do jednej  organizácie.  

 

Ing. Havírová – prečo sa to teraz spája, keď sa to predtým nedalo spojiť 

                         / vysvetlenie –  museli sa oddeliť z dôvodu získania fin. prostriedkov z  

                           euro fondov / 

                          nová spoločnosť ako sa bude volať  

                          / vysvetlenie – pravdepodobne TS mesta Kežmarok prísp.org. /     

- či sa môžu pripojiť aj Lesy mesta Kežmarok, 

 

Ing. Škára – o soc. podnikoch nemá skúsenosti – aké budú pracovno-právne vzťahy 

                     s pracovníkmi , či bude nejaký vedúci, riaditeľ, 

 

Levická – TS budú zabezpečovať služby cez VPS – zamestnanci ako budú odmeňovaní, 

- musí sa ukončiť pracovný pomer  

- prejdú pod kolektívnu zmluvu mesta a či budú odmeňovaní  ako zamestnanci mesta, 

- či budú s tým súhlasiť  

/ vysvetlenie – Ing. Gurka – všetci si polepšia /     



Mgr.Majorová Garstková – ako to bude so zamestnancami, 

 

Ing.Polák – aké projekty sú už rozbehnuté, 

     - ako sa budú vykonávať verejno-prospešné služby 

                    / vysvetlenie – TS bude tieto činnosti  vykonávať v subdodávke, cez VPS/ 

                  - aká bude nová štruktúra organizácie, 

                    / vysvetlenie – Ing. Gurka – teraz sa spracováva  / 

                   - čo na to menežment VPS a TS, 

 

Ing. Havírová – kto bude riaditeľom novej príspevkovej organizácie, či bude výberové  

                          konanie  

                          / Ing. Gurka – výberové konanie nemusí byť – musí však byť vymenovaný  

                            MsZ v Kežmarku./, 

Ing. Polák – novým riaditeľom bude pravdepodobne Ing. Soliar – či bude vôľa poslancov  

                    schváliť  tento návrh,   

 

Ing. Škára – hovoril o spokojnosti TS a jej vedenia ako aj celého kolektívu, 

 

Stanovisko finančnej komisie :  Komisia financií, správy majetku a lesného hospodárstva 

odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku predložený Návrh na schválenie úkonov 

potrebných na zmenu činnosti a presun kompetencií medzi spol. Verejno-prospešné služby 

príspevková organizácia a Technické služby s.r.o. schváliť. 

 

 

                                       Za :        5                           proti :      0 

 

3)  Záver : 

 

          Zasadanie finančnej komisie ukončil  Ing. Perignáth  – predseda komisie, ktorý zároveň   

poďakoval  všetkým za účasť . 

 

 

 

V Kežmarku : 13.12.2016 

Zapísala  : Langová 

 


