MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
Hlavné námestie 1, 060 01 KEŽMAROK

Kežmarok 11. 02. 2015
Číslo spisu: 92/2015/02

Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 11. 02. 2015
Prítomní:

poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnená:

PhDr. Marta Sabolová

Ďalší prítomní:

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák – primátor mesta
Ing. Karol Gurka – prednosta úradu
Ing. Zdena Patakyová – hlavný kontrolór mesta
Ing. Eva Kelbelová – vedúca odd. ÚP, ŽP a SP
Ing. Gabriela Bodnárová – vedúca odd. RR a CR
Ing. Miroslav Karpiš - vedúci ekonomického odd.
JUDr. Viera Mačáková – právny referát mesta
JUDr. Adela Bednárová – právny referát mesta
Mgr. Beáta Oravcová – riaditeľka CVČ
Lorant Paugsch – Noviny Kežmarok
Mgr. Vladimíra Figlárová – sekretariát primátora mesta
Zuzana Purschová - zapisovateľka
ostatní hostia

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Zmena plánu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kežmarku na rok 2015
Nominovanie zástupcu mesta Kežmarok do Oblastnej organizácie cestovného ruchu
Tatry- Spiš- Pieniny
6. Návrh na prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 6/2012
7. Návrh na prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 2/2003
8. Návrh na schválenie predloženia žiadosti a spolufinancovanie projektu „Obnova
Reduty MPR Kežmarok“
9. Zmena rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 2/2015
10. Rôzne
11. Interpelácia
12. Záver

1. Otvorenie
Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku otvoril a viedol PhDr. Mgr.
Ján Ferenčák, primátor mesta. Na úvod privítal všetkých prítomných, skonštatoval, že je
prítomných 14 poslancov, p. poslankyňa Sabolová sa ospravedlnila a mestské zastupiteľstvo
je uznášaniaschopné.
Ďalej p. primátor informoval:
- o zastúpení mesta Kežmarok na zimnej univerziáde
- o prvom pracovnom stretnutí primátorov miest Spiša
- o potrebe kúpy hlasovacieho systému
- o nominácii do Výboru regiónov v Bruseli
- o členstve v Prezídiu Únie miest Slovenska, počas festivalu EĽRO bude zasadnutie
prezídia v Kežmarku, na ktoré bude pozvaný aj prezident SR
- o zvolení za člena do Dozornej rady v Podtatranskej vodárenskej spoločnosti
- o návšteve partnerského mesta Nowy Targ na základe pozvania p. primátora mesta
Nowy Targ
- o zmene organizačnej štruktúry, kde bol vytvorený referát verejného obstarávania
a vytvorené miesto právnika, predstavil novú právničku mesta JUDr. Bednárovú
- o spustení procesu ohľadom výstavby čerpacej stanice pri Tescu

2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
p. primátor
- stiahol bod programu č. 5 z rokovania
- doplnil bod Rôzne o Informáciu o:
 vzdaní sa členstva v Sociálnej a bytovej komisii MsZ
 žiadosti o uvoľnenie z funkcie riaditeľa CVČ mesta Kežmarok
 možností delegovania zástupcov mesta Kežmarok na dňoch „ Masopustu“ v partnerskom
meste Lanškroun v dňoch 13. až 15. februára 2015

hlasovanie za doplnený program rokovania

za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia,
Müncnerová, Perignáth, Polák, Škára, Wagner, Zreľak
Program rokovania bol schválený.

3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
- do návrhovej komisie boli zvolení: Mgr. Miroslava Müncnerová
Mgr. Ladislav Jendrejčák

za: 12, proti: 0, zdržal sa: 2
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Levická, Majorová Garstková, Matia, Perignáth,
Polák, Škára, Wagner, Zreľak
zdržal sa: Müncnerová, Jendrejčák
- za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Eleonóra Levická , Ing. Vojtech Wagner
- zapisovateľka: Zuzana Purschová, Mgr. Vladimíra Figlárová

4. Zmena plánu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kežmarku na rok 2015
p. prednosta
- informoval o predloženom návrhu
- dňa 11. júna 2015 je zahájenie 50. ročníka Literárneho Kežmarku, z toho dôvodu je
predložený návrh na presun termínu konania MsZ na deň 4. júna 2015
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e
zmenu kalendárneho plánu
zasadnutí Mestského zastupiteľstva na rok 2015 a to zmenu termínu júnového
zasadnutia z 11. júna 2015 o 15:00 na termín 04. júna 2015 o 15:00.
Hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia,
Müncnerová, Perignáth, Polák, Škára, Wagner, Zreľak
Prijaté unesenie dostalo č. 40/2015.

5. Návrh na prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 6/2012
p. prednosta
- informoval o predloženom návrhu
JUDr. Mačáková
- doplnila informáciu p. prednostu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku prerokovalo protest prokurátora zo dňa 28.1.2015
proti VZN č. 6/2012, ktorým sa obmedzuje alebo zakazuje predaj, podávanie a požívanie
alkoholických nápojov v predajniach potravín alebo na iných verejne prístupných
miestach na území mesta Kežmarok a tomuto protestu vyhovuje.
Hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0

za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia,
Müncnerová, Perignáth, Polák, Škára, Wagner, Zreľak
Prijaté unesenie dostalo č. 41/2015.

6. Návrh na prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 2/2003
p. prednosta
- informoval o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku prerokovalo protest prokurátora zo dňa 2.2.2015
proti VZN č. 2/2003 o kontrole vykonávanej mestskou samosprávou a zásady činnosti
hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra a tomuto protestu vyhovuje.
Hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia,
Müncnerová, Perignáth, Polák, Škára, Wagner, Zreľak
Prijaté unesenie dostalo č. 42/2015.

7. Návrh na schválenie predloženia žiadosti a spolufinancovanie projektu „Obnova
Reduty MPR Kežmarok“.
Ing. Bodnárová
- informovala o predloženom návrhu, je možné získať finančnú podporu na rekonštrukciu
objektu Reduta ( rekonštrukcia strechy, výmena okien, obnova fasády, dokončenie prestrešenia
vstupu do kina)
- poukázala na to, že došlo k zmene výšky výdavkov na projekt, požiadala preto o úpravu výšky
výdavkov v predloženom uznesení
Mgr. Majorová Garstková
-pýtala sa, prečo nezaujala príslušná komisia stanovisko
p. primátor
- odpovedal na otázku p. poslankyne Majorovej, informoval o priebehu zapojenia sa do výzvy
Mgr. Majorová Garstková
-informovala sa o procese verejného obstarávania

Ing. Bodnárová
-informovala o tom, že po spracovaní projektovej dokumentácie sa začne s procesom verejného
obstarávania
p. viceprimátor
-informoval o odporúčajúcom stanovisku finančnej komisii
Ing. Polák
-pýtal sa na to, kto bude robiť verejnú súťaž
Ing. Škára
- informoval sa o tom, či je teoreticky možné, aby sa do procesu verejného obstarávania
prihlásila aj spoločnosť Eurobuilding a čo v tom prípade, ak verejné obstarávanie táto
spoločnosť vyhrá
p. primátor
- informoval o tom, že procesu verejného obstarávania sa môžu zúčastniť všetci, ktorí splnia
predložené podmienky, my ako organizátor si vyhradzujeme právo zrušiť výberové konanie
Mgr. Zreľak
-informoval sa o fungovaní knižnice počas rekonštrukcie objektu Reduta

Po diskusii sa prešlo k hlasovaniu za upravený návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP – 3.1-2014/01 ROP za účelom realizácie
projektu Obnova Reduty MPR Kežmarok, ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Kežmarok pre roky 2014-2020
b) zabezpečenie realizácie projektu mestom po schválení žiadosti o NFP
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na
projekt 323 941,22 eur, t.j. vo výške 16 197,06 eur.
Hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia,
Müncnerová, Perignáth, Polák, Škára, Wagner, Zreľak
Prijaté unesenie dostalo č. 43/2015
8. Zmena rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 2/2015
Ing. Karpiš
- informoval o predloženom návrhu, požiadal opraviť v tabuľke kapitálové výdavky zo sumy
15 980 eur na sumu 16 200 eur

Mgr. Majorová Garstková
-pýtala sa, či suma 16 200 eur je nad rámec tých 20 tis. eur, ktoré sa schválili v rozpočte v
decembri
Ing. Karpiš
-odpovedal, že je to nad rámec tých 20 tis. eur

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok
2015 rozpočtovým opatrením č. 2/2015 podľa predloženého návrhu.
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia,
Müncnerová, Perignáth, Polák, Škára, Wagner, Zreľak
Prijaté unesenie dostalo č. 44/2015.

9. Rôzne
A/ Informácia o vzdaní sa členstva v Sociálnej a bytovej komisii MsZ
p. prednosta
- informoval o predloženom návrhu
- p. Vilčeková sa písomne vzdala členstva v Sociálnej a bytovej komisii MsZ , dôvod
neuviedla

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vzdanie sa pani Oľgy Vilčekovej
funkcie členky Sociálnej a bytovej komisie Mestského zastupiteľstva.

Prijaté uznesenie dostalo č. 45/2015.

B/ Informácia o žiadosti o uvoľnenie z funkcie riaditeľa CVČ mesta Kežmarok
p. primátor
-informoval o predloženom návrhu, p. Oravcová písomne požiadala o uvoľnenie z funkcie,
bude od 1. marca 2015 pracovať v Kežmarskej televízii ako redaktorka
Mgr. Müncnerová
-informovala sa o dôvode žiadosti o uvoľnenie z funkcie

Mgr. Oravcová
- vysvetlila, že ide o osobné dôvody, keďže sa uvoľnilo miesto v Kežmarskej televízii, chce sa
vrátiť na miesto redaktorky
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie žiadosť o uvoľnenie z funkcie
riaditeľa CVČ v Kežmarku Mgr. Beáty Oravcovej.
Prijaté uznesenie dostalo č. 46/ 2015.

Pán primátor poďakoval p. Oravcovej za vykonanú prácu a teší sa na ďalšiu spoluprácu.

C/ Informácia o možností delegovania zástupcov mesta Kežmarok na dňoch
„ Masopustu“ v partnerskom meste Lanškroun v dňoch 13. až 15. februára 2015
p. primátor
-informoval o predloženom návrhu, keďže sa nemôže z pracovných dôvodov zúčastniť , pýtal
sa, či má záujem niekto z poslancov reprezentovať mesto
Poslanci neprejavili záujem, do Lanškrounu nepôjde nikto, ospravedlní sa neúčasť.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o možnosti delegovania
zástupcov mesta Kežmarok na dňoch „ Masopustu“ v partnerskom meste Lanškroun
v dňoch 13. až 15. 2. 2015.
Prijaté uznesenie dostalo č. 47/2015.

10. Interpelácia
Mgr. Majorová Garstková
-poďakovala p. viceprimátorovi a p. poslancovi Holovovi za zabezpečenie odhrnutia snehu na
sídlisku JUH
-poprosila p. primátora, aby informoval o stretnutí, ktoré sa uskutočnilo 29. 1. 2015 na
ministerstve ohľadom knižnice
p. primátor
- informoval o situácii v meste ohľadom odhŕňania snehu, nebol v meste kalamitný stav ,
situácia bola zvládnutá
- informoval o rokovaní na ministerstve, ktorého sa zúčastnil aj p. prednosta a p. Pisarčíková
z oddelenia CR a RR

11. Záver
Na záver rokovania poďakoval primátor mesta prítomným za účasť a poprial pekný
zbytok dňa.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
primátor mesta

Overovatelia zápisnice:

Ing. Karol Gurka
prednosta úradu

Ing. Eleonóra Levická

Ing. Vojtech Wagner

Zapísala: Zuzana Purschová

