MESTO KEŽMAROK
Kežmarok 17.09.2009

Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 17.09.2009
Prítomní: poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:

p. Juraj Švedlár
MUDr. Jaroslav Novotný
MUDr. Beáta Šoltysová
p. Katarína Šišková

Neprítomný:

Ing. Martin Gallik

Ďalší prítomní:

Ing. Igor Šajtlava – primátor mesta
Ing. Miroslav Perignáth – prednosta MsÚ
Ing. Ľudmila Gnojčáková – hlavný kontrolór mesta
Ing. Miroslav Karpiš – ved. ekonomického odd. MsÚ
Ing. Agáta Perignáthová – vedúca majetkovoprávneho odd. MsÚ
Ing. Renáta Kroková – vedúca odd. školstva MsÚ
Ing. Gabriela Bodnárová – vedúca odd. RR a CR MsÚ
Ing. Ladislav Faix – vedúci odd. ÚP, ŽP a SP MsÚ
Ing. Milan Slota – náčelník MsP
Mgr. Gabriela Kantorková – MsKS
Mgr. Vladimír Janček – STZ
Mgr.. Mariana Ošková - ZUŠ ul. D. Fischera
Mgr. Milan Halama – ZŠ ul. D. Fischera
Mgr. Juraj Fabis – ZŠ ul. Nižná brána
Mgr. Miroslav Beňko- ZŠ ul. Hradné námestie
Mgr. Elena Malinová – MŠ, ul. Možiarska
ostatní hostia
p. Zuzana Purschová – zapisovateľka

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Zmena rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2009 rozpočtovým opatrením č 4/2009
Záver

1. Otvorenie
Mimoriadne zasadnutie MsZ otvoril a viedol Ing. Igor Šajtlava, primátor mesta. Na úvod
privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s programom rokovania.
Hlasovanie za predložený program rokovania
Za 13, proti:0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Grohola, Hoffman, Holopová, Kredátus, Mačko, Nevlazla
Rochová, Sabolová, Švirloch, Višňovský
neprítomní: Švedlár, Novotný, Šišková, Šoltysová, Gallik, Madeja
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
- do návrhovej komisie boli zvolení: Milan Nevlazla, Emil Hoffman
hlasovanie za: 11, proti: 0, zdržal sa: 2
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Grohola, Holopová, Kredátus, Mačko, Rochová, Sabolová,
Švirloch, Višňovský
zdržal sa : Nevlazla, Hoffman
neprítomní: Švedlár, Novotný, Šišková, Šoltysová, Gallik, Madeja
- za overovateľov zápisnice boli určení: Mgr. Sylvia Holopová, Vojtech Brija
- zapisovateľka: Zuzana Purschová
3. Zmena rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2009 rozpočtovým opatrením č. 4/2009
Ing. Karpiš
- informoval o predloženom návrhu
Ing. Kroková
- doplnila informácie Ing. Karpiša
- došlo k zníženiu prerozdelenia výdavkov v prenesených kompetenciách (PK) na výmenu
okien vo výške 127 tis. eur, z rozpočtoch PK to robí 5,55%, je to menej ako bola
doporučená viazanosť z našej strany a menej ako predchádzajúci návrh
Mgr. Mačko
- celý problém, prečo nebol prijatý rozpočet na minulom zasadnutí MsZ spočíval v tom, že
sme chceli časť peňazí na dofinancovanie okien na ZŠ, ul. Nižná brána použiť aj zo
mzdových prostriedkov pre učiteľov
- dnešný návrh sa oproti pôvodnému líši o nejaké korekcie ale filozofia tohto návrhu sa
nezmenila
- keď sa tvoril zákon, tak sa určila aj minimálna čiastka na tovary a služby, vyšpecifikovalo
sa, koľko by školy mali dostať na osobné údaje a na špeciálne prípady sa určila rezerva,
ktorú je možné zo strany zriaďovateľa prerozdeľovať
- štát odovzdal mestám celý majetok, čo sa týka školstva a preto aj z normatívov vybral
peniaze, kt. by sa mali použiť na investovanie do budov a kapitály načítal cez podielové
dane
- ZŠ, ul. Dr. D. Fischera má už 6 rokov vytvorené občianske združenie, ktoré financovalo
kamerový systém v škole, novú jazykovú, počítačovú a chemickú učebňu
- dal do pozornosti materiál, ktorý pripravilo odd. školstva asi pred dvoma rokmi, kde vedúca

odd. pripravila podrobnú analýzu a návrhy na riešenie problémov v oblasti originálnych
kompetencií , tento návrh nebol akceptovaný
- informoval o sume zníženia finančných prostriedkov v položkách tovary a služby a mzdy na
jednotlivých základných školách
- citoval p. vedúcu odd. školstva, ktorá povedala, že školy majú peňazí dosť a že na ZŠ, Dr.
Fischera sú vymenené všetky okná
- poukázal na jednotlivé chyby v predloženom návrhu
- nesúhlasí s tým, aby učitelia zo svojich platov financovali okná , navrhuje, aby tieto
peniaze boli financované ako kapitálové a išli z rozpočtu mesta

Ing. Kroková
- odmieta tvrdenia poslanca Mačka ohľadom jej vyjadrenia k výmene okien na ZŠ, ul. Dr. D.
Fischera a k dostatku peňazí na školách
- koncepciu tohto návrhu treba vnímať spolu s financovaním originálnych kompetencií
- Krajský školský úrad nám oznámil, že financovanie okien na ZŠ, ul. Nižná brána, nie je
kapitálovým výdavkom ale prevádzkovým
- v tomto kalendárnom roku sme povinní škole prideliť v prenesených kompetenciách 80 %
prevádzkových výdajov a 90% osobných výdajov, návrh, ktorý je predložený je v súlade
s týmto zákonným nariadením a zároveň zohľadňuje aj očakávaný pokles rozpočtu kvôli
zníženiu počtu žiakov
- na základe našich prepočtov splníme zákonnú normu, neprekročíme 20 % v tovaroch
a službách a 10% v mzdových nákladoch
Mgr. Mačko
- meritkom zostáva jedná vec, ideme zobrať učiteľom z položky mzdy 1 mil. Sk a použijeme
ich na dofinancovanie okien, ja s takýmto návrhom nesúhlasím
- navrhujem peniaze použiť z rezervného fondu na dofinancovanie okien a ak by mesto
v skutočnosti potrebovalo tieto peniaze na budúci rok, v januári by sa to riešilo tak, že by
sme si určili nejakú hranicu na 630 v prenesených kompetenciách, kde by sme žiadali
o preklasifikovanie časti peňazí

PhDr. Sabolová
- podporuje návrh poslanca Mačka
- platy učiteľov v školstve sú pod priemerom
- nemáme morálne právo, aby sme siahli učiteľom na platy
- treba hľadať iné možné riešenie
Ing. Kroková
- na komisiu školstva bol predložený ten istý materiál, nikto nebol proti
PhDr. Sabolová
- na komisii nás nikto neinformoval, že sa bude krátiť aj položka mzdy zamestnancov
Ing. arch. Figlár
- podporuje návrh poslanca Mačka

Ing. Grohola
- požiadal, aby sa k tomu vyjadril ekonóm mesta
Mgr. Holopová
- podporujem návrh poslanca Mačka
- už na minulom zasadnutí MsZ som navrhla, aby sme rozpočet prešli položku po položke
a našli peniaze, aby sme nemuseli siahať na platy učiteľov
p. primátor
- projekt na rekonštrukciu ZŠ, ul. Nižná brána bol naprojektovaný na sumu 40 mil. Sk, kvôli
banálnej chybe nám bola suma krátená o 8 mil. Sk, rozhodli sme sa, že pôjdeme do tohto
projektu
- firma Chemstav zo Svitu predložila ponuku, potrebujeme dofinancovať cca 5,5 mil. Sk,
možno by sa s touto firmou dalo dohodnúť, že časť výmeny okien by sa zaplatila tento rok
a časť budúci rok
- čo sa týka znižovania položky mzdy učiteľov, jedná sa o odmeny, nie o znižovanie platov
alebo osobných príplatkov, aj zamestnancom MsÚ bola táto položka krátená
- na ZŠ,ul. Dr.D. Fischera sa v minulosti robila oprava strechy a kotolne, vďaka čomu, bola
úspora na energiách vo výške cca 1 mil. Sk, prečo by to nemohli mať aj iné školy?
Ing. Kroková
- informovala o krátení rozpočtu v položkách tovary a služby, osobné náklady na základných
školách
Ing. Karpiš
- čo sa týka financovania okien, nie je možné to financovať z rezervného fondu mesta,
pretože to nie je kapitálový výdavok, museli sme akceptovať oznámenie Krajského
školského úradu
Mgr. Mačko
- ak ministerstvo rozhodlo, že tento rok nebude krátiť rozpočty školám, tak by sme to mali
akceptovať
- ako náhle sa mení tvar okná, ide o kapitálový výdavok
- trvám na svojom návrhu
Mgr. Halama
- reagoval na slová Ing. Krokovej ohľadom krátenia rozpočtu a na slová p. primátora
ohľadom rekonštrukcie strechy a kotolne na ZŠ, ul. Dr. D. Fischera
- poukázal na to, že tento rok školy a školské zariadenia nedostali kapitály, dostane ich len
Základná škola, ul. Nižná brána
Ing. Kroková
- v tomto roku kapitály nebudú pridelené nikomu, ZŠ, ul. Nižná brána nemá k dnešnému dňu
pridelené žiadne kapitály
- zo školských kapitálov sme v tomto roku pridelili 113 516 , z toho 33 tis. išlo pre ZUŠ A.
Cígera na dokončenie prestavby, 5 tis. pre ZŠ, ul. Hradné námestie na premiestnenie
trafostanice a okolo 74 tis. ostáva na meste a z toho bude financovaná spoluúčasť na
rekonštrukcií ZŠ, ul. Nižná brána, autorský a stavebný dozor
- čo sa týka financovania školských jedálni, školských klubov, MŠ, CVČ (originálne
kompetencie) pôvodný návrh krátenia rozpočtu bol preto, že sú krátené podielové dane

o 16,45 %, keďže by to bolo pre tieto zariadenia likvidačné, snažili sme sa to riešiť ako
komplexný návrh, financovať to z prenesených a originálnych kompetencií, my nemáme
možnosť zasahovať do iných rozpočtových položiek v rozpočte mesta
Mgr. Holopová
- predložila návrh, aby sa riaditelia škôl spolu s vedúcou odd. školstva, s ekonómom mesta
a členmi školskej komisie stretli, vypracovali návrh ohľadom financovania
- základné školy v meste sú finančne na tom dobre oproti stredným školám
- odmeny nie sú nárokovou čiastkou
PhDr. Sabolová
- ministerstvo školstva, odborový zväz pracovníkov školstva sa vyjadrili, že pre tento rok
garantujú výšku miezd pre všetkých zamestnancov školstva, nebudú sa im mzdy krátiť, bolo
by mi ľúto, ak by sme išli proti svojim ľuďom, zaslúžia si tieto peniaze, treba hľadať iný
spôsob riešenia
- čo sa týka financovania okien, možno by bolo dobre poradiť sa, či sa to nedá preklasifikovať
na kapitálový výdavok, ak došlo k zmene rozmerov na oknách
p. primátor
- zmena projektu nie je jednoduchá vec
Ing. arch. Figlár
- určite korektúry na oknách nastali, čo sa týka rozmerov, aj tam nastali menšie zmeny
Ing. Gnojčáková
- nepáčilo sa mi stanovisko KŠÚ, že financovanie okien je bežným výdavkom
- ide o rekonštrukčný zásah, zhodnotí sa tým budova, majetok porastie, mal by to byť
kapitálový výdavok
Mgr. Mačko
- zmenil sa tvar okna, zmenila sa funkčnosť , už je to kap. výdavok
- keď treba dofinancovať nemocnicu, tak to zafinancujeme z rozpočtu mesta, keď treba
zafinancovať športové kluby, zafinancujeme to z rozpočtu mesta, len školstvo posudzujeme
inak
p. primátor
- nesúhlasím s tým, že podporujeme len nemocnicu, športové kluby a že školstvo nie, robia sa
projekty pre školy, kde má mesto spoluúčasť na financovaní
O slovo požiadala predsedníčka Rady školy zo ZŠ, ul. Dr. Daniela Fischera p. Sloviková.
Poslanci vyjadrili všeobecný súhlas, aby dostala slovo. Popísala činnosť školy, vyjadrila svoj
názor a názor učiteľov na situáciu ohľadom krátenia platov učiteľov
Mgr. Švirloch
- ja si myslím, že nikto z nás nie je zato, aby sa krátili prostriedky určené na platy učiteľov, je
potrebné hľadať riešenie, ako zafinancovať projekt na ZŠ, ul. Nižná brána, ktorý je už
rozbehnutý

Ing. Karpiš
- odporúčal, aby sa financovanie okien uhradilo z tohtoročných vecných výdavkov škôl vo
výške 2/3 a zvyšná tretina z budúceho rozpočtu
Po diskusii sa prešlo k hlasovaniu za návrh poslanca Mačka, aby financovanie okien vo výške
208 483 eur bolo z rezervy mesta
Za 14, proti:0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Grohola, Hoffman, Holopová, Kredátus, Mačko, Madeja,
Nevlazla Rochová, Sabolová, Švirloch, Višňovský
neprítomní: Švedlár, Novotný, Šišková, Šoltysová, Gallik,
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Kežmarok pre
rok 2009 rozpočtovým opatrením č. 4/2009 podľa predloženého návrhu s tým, že okná
v celkovej výške 208 483 eur budú vyfinancované z rezervného fondu mesta.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie č. 39/2009
hlasovanie za predložené návrhy uznesení s dodatkom spolu:
Za 14, proti:0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Grohola, Hoffman, Holopová, Kredátus, Mačko, Madeja,
Nevlazla Rochová, Sabolová, Švirloch, Višňovský
neprítomní: Švedlár, Novotný, Šišková, Šoltysová, Gallik,
Prijaté uznesenia dostali č. 141/2009 a č. 142/2009

4. Záver
Na záver rokovania poďakoval primátor mesta prítomným za účasť.

Ing. Igor Šajtlava
primátor mesta

Overovatelia zápisnice:

Ing. Miroslav Perignáth
prednosta úradu

Mgr. Sylvia Holopová
Vojtech Brija

Zapísala: Zuzana Purschová

