
            Záznam zo zasadnutia komisie financií, správy mestského majetku  

                    a  lesného hospodárstva  dňa  28.11.2016  

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

 

Prítomní :  Ing. Perignáth,   Mgr. Jankura Ing. Ruml, Ing. Škára,  Ing. Polák,  Ing. Žíhal,  

                  Ing, Bodnár , Ing. Gáborčík, Ing. Holop, 

 

Neprítomní :    0 

 

Program : 

 

   1) Otvorenie 

   2) Návrh rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2017 s výhľadom na roky 2018-2019 

   3) Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. 
   4) Zmena rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č.11/2016 

   5) Podrobnosti členenia a schvaľovania rozpočtu a zmien rozpočtu Mesta Kežmarok 

   6) Návrh na schválenie zmeny zriaďovacej listiny – verejnoprospešné služby mesta  

       Kežmarok   

  7)  Návrh na schválenie vyradenie majetku – ZŠ Dr. Fischera 2, Kežmarok  

  8) Návrh na zriadenie vecného bremena P.Dziak – Ľubica + M.Rams Kežmarok 

  9 Návrh na odpredaj pozemku – Tatranská Mliekareň a.s. Kežmarok 

10) Návrh na odpredaj pozemku – Ján Klein s manž., Možiarska 6, Kežmarok 

11) Návrh plánu zasadnutí finančnej komisie 

12) Rôzne 

13) Záver 

 

 

Body jednania : 
 

 

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

                                             ktorý zároveň privítal všetkých   prítomných. 

  

 

2) Návrh rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2017 s výhľadom na roky 2018-2019 : 

 

- informovala  Ing.Sedláková  – vedúca ekonomického oddelenia 

 

Cieľom je schválenie rozpočtu na rok 2017 a prerokovanie rozpočtov na roky 2018 a 2019, 

ktoré sa zoberú na vedomie. 

 

Pripravované akcie : 

- Cyklochodník  ( v spolupráci  s Poľskom  ), 

- Rekonštrukcia chodníka + mosta ( SEVER ) ako aj priľahlých chodníkov 

Ing. Havírová  - ako sa došlo k cene a ako sa budú plánovať rekonštrukcie, 

Ing. Polák – v Poprade  je plán investičných akcií, 

PhDr.Mgr. Ferenčák ( primátor mesta ) – najprv sa zrekonštruujú inžinierske siete a až potom 

                                                                  chodníky a miestne komunikácie. Nedá sa  

                                                                  naplánovať  rekonštrukcia chodníkov ak nevieme  

                                                                  v akom stave sú inž. siete  



Ing. Polák -      je potrebné vypracovať návrh koľko na ktorú ulicu je potrebných investícií, 

Ing. Havírová – vo všetkom čo sa robí je chaos, na niektorých uliciach sa 100 rokov nič  

                      nerobilo,  

Ing.Polák  –  v návrhu  je síce navrhovaná čiastka ale nie je povedané na čo. 

PhDr.Mgr. Ferenčák ( primátor mesta ) – nie je zoznam, aké ulice sa budú presne robiť, ale tie 

                                                                  čo sú v najhoršom stave, 

Ing. Škára – navrhuje vypracovať zoznam za obvody čo by sa malo urobiť  a potom to dať 

                    dokopy, 

- výkon funkcie poslancov a komisií  

Ing. Havírová – kapitola projekty – či by nebolo možné dávať si robiť externe, 

Ing.Holop – väčšia spolupráca s podnikateľmi,  cestovný ruch podporiť aby prišlo viac 

                     turistov, rekonštruovať historické objekty, 

Kežmarské noviny – je menej čísiel ale rozpočet sa zvyšuje, 

Ing.Polák – Trhy + EĽRO – prečo sú v jednej položky 

- výška rezervného fondu 

 

Stanovisko finančnej komisie :  

 
A./ 

 Komisia financií, správy majetku a lesného hospodárstva odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť: 

 

a) rozpočet  Mesta  Kežmarok na rok 2017 podľa predloženého návrhu ako vyrovnaný vo  

výške 21 427 000 €; rozpočet príjmov do úrovne hlavnej kategórie ekonomickej     

klasifikácie a rozpočet výdavkov do úrovne programov programového rozpočtu, do úrovne 

hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie a podľa cieľov a merateľných    ukazovateľov 

uvedených v návrhu rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019; 

 

b) objem mzdových prostriedkov pre mestskú políciu – ekonom. klasifik. 610 vo výške 

274 600 €; 

 

c)  príspevok pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok vo výške 928 000 €;      

 

d) príspevok pre Mestské kultúrne stredisko vo výške  590 700 €; 

 

e) dotácie na podporu telovýchovy a športu na území mesta Kežmarok  

    - na úhradu za nájom a služby spojené s nájmom resp. na úhradu prevádzkových nákladov:  

pre Mestský športový klub vo výške   49 000 €, 

pre 1. MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB KEŽMAROK vo výške 2 900 €; 

    - na úhradu za športovú činnosť:  

pre Mestský športový klub vo výške 141 000 €, 

pre 1. MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB KEŽMAROK vo výške  13 000 €; 

    - na zabezpečenie Tatranskej lyžiarskej ligy: 

pre Sport Timing Slovakia, s. r. o. vo výške  2 000 €; 

 

f) dotáciu na podporu starostlivosti o zvieratá verejnoprospešného účelu na území mesta 

Kežmarok 

     - na úhradu časti veterinárnych úkonov a potravy pre    

       zvieratá v útulku: 

pre ÚTULOK (Združenie pre pomoc túlavým , týraným zvieratám v meste  



 

B./ 
Komisia financií, správy majetku a lesného hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu 

v Kežmarku zobrať na vedomie návrh rozpočtu Mesta Kežmarok na roky 2018 a 2019 podľa 

predloženého návrhu. 

 

C./ 
Komisia financií, správy majetku a lesného hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu 

v Kežmarku schváliť použitie rezervného fondu mesta v roku 2017 celkom vo výške 2 997 800 € na 

financovanie kapitálových výdavkov podľa predloženého návrhu. 

 

               za  :     7           proti :     1 / Ing. Polák/          zdržal sa  :   1  / Ing. Škára / 

 

 

 

 

3) Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady_: 

 

- informovala  Ing.Sedláková  – vedúca ekonomického oddelenia 

 

         Návrh VZN mení spôsob a lehotu zaplatenia poplatku pre poplatníkov  za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady pri množstvovom zbere drobných stavebných odpadov bez 

obsahu škodlivín. 

 

 

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 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady podľa predloženého návrhu. 

 

 

                                              za  :     9                         proti :     0 

 

 

 

 

4) Zmena rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č.11/2016  : 

 

- 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. 

 

 

Stanovisko finančnej komisie :   
 

a./ Komisia financií, správy majetku a lesného hospodárstva odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2016 

rozpočtovým opatrením č. 11/2016. 

 

b./ Komisia financií, správy majetku a lesného hospodárstva odporúča Mestskému 



zastupiteľstvu v Kežmarku zrušiť nasledovné uznesenia Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku: č. 348/2015 zo dňa 15. 12. 2016,  č.   13/2016 zo dňa 11. 02. 2016, 

 č.   52/2016 zo dňa 21. 03. 2016,  č. 140/2016 zo dňa 21. 06. 2016,  č. 183/2016 zo 

dňa 26. 07. 2016 

 

c./ Komisia financií, správy majetku a lesného hospodárstva odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu v   Kežmarku schváliť kapitálový príspevok pre príspevkovú 

organizáciu mesta Verejnoprospešné služby vo výške 89 000 € na kúpu majetku 

od obchodnej spoločnosti Technické služby, s. r. o. Kežmarok. 

 

d./ Komisia financií, správy majetku a lesného  hospodárstva odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu v    Kežmarku schváliť bežný príspevok pre  príspevkovú organizáciu 

mesta Verejnoprospešné  služby vo výške 25 000 € na kúpu majetku vrátane  zásob 

od obchodnej spoločnosti Technické služby,  s. r. o. Kežmarok.  
 

 

                                         za  :     9                        proti :     0 

 

 

 

5) Podrobnosti členenia a schvaľovania rozpočtu a zmien rozpočtu Mesta Kežmarok : 

 

- informovala  Ing.Sedláková  – vedúca ekonomického oddelenia 

 

         Podnetom je nutnosť flexibilne reagovať na vzniknuté podnety úpravami rozpočtu 

v priebehu rozpočtového roka a cieľom je záujem na riadnom fungovaní a zabezpečovaní 

potrieb Mesta Kežmarok, ktoré bezprostredne súvisia  s rozpočtom mesta. 

 

Ing. Polák –k bodu 9  - nesúhlasí v žiadnom prípade, 

- opraviť  tento bod a nedávať tam „ jednotlivo“ opraviť : mesačne spolu do výšky  

10 000,- eur   

 

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

odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť zmenu Podrobnosti členenia a 

schvaľovania rozpočtu a zmien rozpočtu Mesta Kežmarok, tak ako je uvedené v návrhu po 

úpravách . 
 

s úpravami za  : 5           zdržal sa   :    2   / Ing. Škára , Ing. Polák /            proti :    0 

 

Mgr. Jankura, Ing. Holop pri hlasovaní neboli prítomní,        

 

 

 

 

6)   Návrh na schválenie zmeny zriaďovacej listiny – verejnoprospešné služby mesta  

      Kežmarok :   

 

- informovala  Ing.Sedláková  – vedúca ekonomického oddelenia 

- Ing. Polák – nie sú informácie o celom  projekte, 

 



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

odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť zmenu zriaďovacej listiny 

príspevkovej organizácie a udeliť súhlas s rozšírením vykonávania podnikateľskej činnosti, 

tak ako je uvedené v návrhu. 

 

 

                                     za  :     9                        proti :     0 

 

 

7)  Návrh na schválenie vyradenie majetku – ZŠ Dr. Fischera 2, Kežmarok : 

 

- informovala  Ing.Sedláková  – vedúca ekonomického oddelenia 

 

        Jedná sa o vyradenie umeleckého diela z dôvodu rozsiahleho poškodenia 

a nevyhovujúceho stavu z hľadiska platných hygienických predpisov. 

 

 

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

odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť vyradenie umeleckého diela 

v obstarávacej hodnote 7 767,38 €, v zostatkovej hodnote 7 767,38 € evidovaného v majetku 

rozpočtovej organizácie Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok   

 

 

                                         za  :     9                        proti :     0 

 

  

  8) Návrh na zriadenie vecného bremena P.Dziak – Ľubica + M.Rams Kežmarok : 

  

-   informovala  Ing. Perignáthová  -  ved. maj.právneho oddelenia 

 

        Jedná sa o zriadenie vecného bremena na pozemok vo vlastníctve mesta Kežmarok 

z dôvodu výstavby el. prípojky 

 

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

hospodárstva  odporúča MsZ  v Kežmarku schváliť zriadenie vecného bremena na časť 

parcely  KN-C 3236, k.ú. Kežmarok pre vlastníkov elektrickej prípojky  na slúžiacom  

pozemku Pavla Dziaka, bytom Školská 22, Ľubica a Mareka Ramsa, bytom Bardejovská 9, 

Kežmarok  za jednorazovú odplatu 3,- eur/m dĺžky vedenia.  

   

                                     

                                       za  :     9                        proti :     0 

 

 

 

   9) Návrh na odpredaj pozemku – Tatranská Mliekareň a.s. Kežmarok 

 10) Návrh na odpredaj pozemku – Ján Klein s manž., Možiarska 6, Kežmarok 

 

 

Tieto body neboli predmetom rokovania z dôvodu nesúhlasného stanoviska komisie výstavby.  

 



11)  Návrh plánu zasadnutí finančnej komisie : 

 

informoval  Ing. Perignáth – predseda komisie 

 

bol predložený návrh plánu zasadnutí komisie financií, správy majetku a lesného 

hospodárstva pri MsZ v Kežmarku na rok 2017 s prihliadnutím na zasadnutia MsZ. 

 

- zasadnutia sa budú uskutočňovať v pondelky / ak nebude potreba zasadať inak /, 

- zasadania budú  cca 2 týždne  pred zasadnutím MsZ, 

 

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

hospodárstva schvaľuje  plán zasadnutí komisie tak ako bol predložený v návrhu. 

 

 

                              za  :     9                        proti :     0 

 

 

 

12) Rôzne : 

 

 

A/  Návrh na zámenu pozemkov – Dimenzia , spol. s r.o., 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. 

 

Boli predložené členom komisie rozhodnutia štátnych orgánov a organizácií k zriadeniu 

parkoviska  pre mesto Kežmarok , vyžiadané mestom Kežmarok a ktoré má mesto  

k dnešnému dňu. 

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

hospodárstva  po predložení dokladov  neodporúča zámenu pozemkov pre žiadateľa  - 

Dimenzia spol. s r.o.  Kežmarok 
 

 

 

          za  :     8                        proti :     0                 neprítomný  :  1   / Mgr. Jankura / 

 

 

 

B./  Návrh na úpravu VZN : 

 

Ing. Polák – navrhuje zakomponovať do VZN o poplatkoch za psoch aby sa platila jednotná 

cena  / RD – bytovky / 

- možnosť zrušiť poplatky, 

 



 

 

13)  Záver : 

 

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

poďakoval  všetkým za účasť . 

 

 

V Kežmarku : 1.12.2016 

Zapísala  : Langová 

 


