MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
Hlavné námestie 1, 060 01 KEŽMAROK

Kežmarok 30.11.2015
Číslo spisu: 92/2015/9

Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 24.11. 2015

Prítomní:

poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, primátor mesta
Ing. Eva Kelbelová, vedúca odd. výstavby
JUDr. Adela Bednárová, vedúca právneho odd.
Ing. Miroslav Karpiš, vedúci ekononomického odd.
ostatní hostia

Ospravedlnení:

Mgr. Andrej Zreľak
MUDr. Ján Hencel

1. Otvorenie
Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku otvoril a viedol PhDr. Mgr. Ján
Ferenčák, primátor mesta.
2. Schválenie programu mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva
hlasovanie za program
za:13, proti:0, zdržal sa:0
za: Havírová, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová,
Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Perignáth
Program
1. Otvorenie
2. Schválenie programu mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva.
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
4. Návrh rozpočtového opatrenia č. 8/2015.
5. Návrh uznesenia o financovaní a umiestnení busty Dr. Alexandra v roku 2016
6. Rôzne

7. Záver

3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
- do návrhovej komisie boli zvolení: p. Müncnerová, p. Jendrejčák
za: 11, proti: 0, zdržali sa: 2
za: Holova, Jankura, Levická, Polák, Škára, Havírová, Sabolová, Matia, Majorová Garstková,
Wagner, Perignáth
zdržali sa: Müncnerová, Jendrejčák
- za overovateľov zápisnice boli určení: p. Levická, p. Wagner
- zapisovateľka: p. Jesenská
4.Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 8/2015
p. Karpiš
-informoval o predloženom návrhu
p. Matia
- opýtam sa p. hlavnej kontrolórky, či sú presuny v poriadku?
p. Patakyová
- presuny sú v poriadku, len celkom nechápem sume 18 000 €
- neviem, na čo p. Karpiš ráta so 150 €, to skôr on by sa mal k tomu vyjadriť
p. Karpiš
- požiadavka bola zaokrúhlená, neznamená to, že sa suma musí na sto percent vyčerpať
p. Patakyová
- vy viete, že sa špecifikuje nákup servera, tých 150 € nemôžte nikde inde použiť
p. Škára
- upozornil na chybu sčítavania v materiáloch
- o aký externý manažment sa jedná?
- na aké náklady bude suma 10 000 € vynaložená?
p. Karpiš
- aby to bolo adresné s knižnicou, boli to dopredu plánované výdavky
p. Havírová
- čo to znamená externý manažment?
p. Karpiš
- je to externá firma, ktorá riadila projekt
p. Kelbelová
- to nie sú stavebné práce

p. primátor
- projekt knižnice je od roku 2013, my sme ho len znova naštartovali, vyúčtovanie je presne
podľa rozpočtu a projektu
- je kontrolované riadiacim orgánom
p. Majorová Garstková
- prečo to robí externý manažment, aj v budúcnosti sa plánuje s niečím takým?
p. primátor
- výberové konanie sa robilo už v roku myslím 2012, neviem kedy bola podávaná žiadosť na
rekonštrukciu knižnice
- dokončme to, čo sa začalo
p. Matia
- chcem sa opýtať niečo bližšie ku klzisku
p. prednosta
- sme už v istom procese, ak sa nám na koniec roka podarí obstarať, malo by to byť klzisko
s rozmerom 11 x 7 m, ak sa nám to podarí, teraz potrebujeme doriešiť len december. Rokujeme
prenájom zatiaľ na 3 mesiace, momentálne sa realizuje obstarávanie dodávateľa
p. Müncnerová
- to je suma na jeden mesiac, alebo za tri mesiace?
p. prednosta
- na jeden mesiac, rozpočet je ale plán, suma sa ale zaokrúhľuje smerom nahor, aby sa
neprečerpal rozpočet
- vieme si pomôcť aj z externých zdrojov
p. Karpiš
- väzba je na nejakých 5500 €, stále sme v rovine dohadov, v sume sú uvedené všetky náklady
p. Polák
- opýtam sa, na čo bude slúžiť server za 18 000 €?
p. primátor
- spúšťame jednotnú ekonomiku mesta pre všetky naše organizácie
p. Matia
- kde tbude stáť to klzisko?
p. prednosta
- rozmýšľame o priestore hneď za radnicou
p. Sabolová
- nebola by vhodnejšia plocha smerom od lekárne smerom dole? Je tam širšia plocha
p. primátor
- poviem to jednoducho, vyskúšame uvidíme, poradí nám aj dodávateľ

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok
2015 rozpočtovým opatrením č. 8/2015 podľa predloženého návrhu.
za: 13 proti: 0, zdržal sa: 0
za: Havírová, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová,
Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Perignáth
Prijaté uznesenie dostalo č. 314/2015
5. Návrh uznesenia o financovaní a umiestnení
v Kežmarku pri príležitosti 100. výročia úmrtia

busty

Dr. Vojtecha

Alexandra

p. Perignáth
-informoval o predloženom návrhu
p. Slovík
- 26. rok robím v súvislosti so spolkom lekárov, už som avízoval, že sa niečo uskutoční
- organizoval som viacero akcií, teraz sme v takom štádiu, že som zháňal peniaze, mám
dohodnutých cca 1 400 €, ale neuspokojím sa s tým, budem ešte zháňať iným smerom
- informoval o hosťoch, ktorí prijali pozvanie na túto akciu
p. primátor
- korešpondencia bola odoslaná, je to okrúhle výročie, aj lekári to berú vážne, že toto výročie
by mohlo byť patrične oslávené
- momentálne to nemáme zahrnuté v rozpočte, je to také otvorené a prečo teraz? Sochár nemôže
čakať do januára
- nevedel som o týchto finančných požiadavkách, až potom cez p. viceprimátora
- máme tématické parky, umiestnenie nebudeme hľadať teraz, skôr o tom rozhodne nejaká
komisia, ale nehodí sa priestor radnice
- zatraktívnilo by to ulice, kde teraz nikto nechodí
- na budúci rok som chcel osadiť Svetlonosku, tento výdavok som neočakával
p. Perignáth
- na objasnenie, na úhradu sa to môže dať v roku 2016, ale teraz potrebujeme vedieť, či sa to
schváli a podporíme to
p. Kelbelová
- dnes som bola na stretnutí, kde sa rozprávalo o možnom umiestnení, na pilóne radnice
pamiatkári nepodporia
- je navrhnutá reliéfna tabuľa na objekte lýcea
- odporúčanie pamiatkárov bolo na historickom cintoríne, tiež ako reliéf, nebolo by to tak
finančne náročné
p. Sabolová
- vzhľadom na to, že p. Dr. Alexander sedem rokov učil na našej škole, ponúkam spoluprácu,
veľmi radi sa budeme na tom spolupodieľať
- teší nás, že ste si spomenuli na sté výročie, bola by to pre nás obrovská česť, aj keď vieme, že
naša škola by pre umiestnenie nebola veľmi atraktívna

p. Kelbelová
- na dome Dr. Alexandra už umiestnená tabuľa je
p. Sabolová
- máme v pláne požiadať o čestný názov „Stredná odborná škola Dr. Alexandra“
p. primátor
- keď už je umiestnená tabuľa, nepotrebujeme mať tabuľu ďalšiu
p. Matia
- koľko bude celkový náklad na konferenciu?
p. Slovík
- chceli sme robiť konferenciu v hoteli Hviezdoslav, povedala nám p. riaditeľka rozpočet
v sume 1600 €
p. Matia
- spolok lekárov teda dalo požiadavku na mesto v sume 5000 € a vlastné zdroje nemali?
p. Perignáth
- spolok inicioval, že by sme si mali na toto výročie spomenúť, oni sú hlavní organizátori
konferencie
- keď som pracoval na materiáloch, kde je uvádzaný náklad na konferenciu v sume 1000 €,
nevedel som o skutočnosti, že sa už vyzbieralo 1400 €
- tá suma 1000 € sa môže tým pádom odrátať
- treba sa porozprávať so sochárom, lebo neviem, či vie bustu prerobiť na reliéf
- busta bola alternatíva, aby niečo v meste zostalo
p. Matia
- prikláňam sa k buste, náš náklad bude cca 5 500 € ? nemuseli by sme schvaľovať 9 000 €, ale
iba 5 500 €
p. primátor
- to je otázka na diskusiu, máme čas
- otázka na Vás, tabule máme, cintorín, park, lýceum?
p. Müncnerová
- navrhujem jeden park vybrať a tam umiestniť busty slávnych ľudí, komplexne to riešiť a nie
čiastkovo
p. Majorová Garstková
- súhlasím s p. poslancom Matiom, potom v budúcnosti možno uvažovať o jednom parku
- dávam pozmeňujúci návrh, znížiť sumu v uznesení na 5 500 €
p. Perignáth
- rozpočet budeme schvaľovať 15.12., posunú sa veci ďalej
- suma v materiáloch je naozaj len orientačná
- dnes treba rozhodnúť, len či áno

p. Havírová
- keď to dnes neodsúhlasíme, asi ťažko sa k tomu vrátime
- ostala by som pri sume 9000 €
- p. Slovík sa postará aj o sponzorov
p. Škára
- mali sme viac ponúk? Podľa mňa je to jedna z najvýznamejších osobností, mne sa zdá dosť
malá tá busta
- nie je možnosť osloviť aj iných umelcov, bolo nejaké výberové konanie?
p. Perignáth
- oslovili sme p. Ladislava Galka, videl som jeho diela, napr. bustu Martina Kukučína
p. Sabolová
- veľmi vážna pripomienka, robili sme jeden projekt, kontrola nám vytkla, že verejné
obstarávanie musí byť aj na umelecké diela
- na to upozorňujem, je to moja povinnosť
p. Polák
- zúčastnil som sa rokovania Komisie kultúry, bola voľná diskusia, som za bustu, som za to aby
sme podporili snahu p. Slovíka, súhlasím s tým
p. Matia
- keď vieme, že sa dá zniesť menší náklad, vieme financie použiť v budúcom roku niekde inde
p. Wagner
- preberali sme to na Komisii kultúry, sú pripravené rôzne akcie, deti o tejto osobnosti nevedia
- nemôžme povedať, že doktori nerobia nič
- podporujem myšlienku umiestnenia pri lýceu a nie pri radnici, ako sme hovorili na komisii
- trebalo by opraviť chodník , bolo by to veľmi dôstojné miesto
p. Perignáth
- technická pripomienka: tých 5500 € nerieši tie ďalšie náklady, napr. ubytovanie
p. Levická
- som za sumu, ktorá je uvedená, v rámci rozpočtového opatrenia môžeme potom použiť
peniaze inde
- môžeme osloviť aj nemocnicu
- mesto by ich malo osloviť, v rámci dobrých budúcich vzťahov
Hlasovanie za pozmeňujúci návrh p. Majorovej Garstkovej
za: 2 proti: 8, zdržal sa: 3
za: Majorová Garstková, Matia
proti: Havírová, Holova, Jankura, Levická, Müncnerová, Sabolová, Wagner, Perignáth
zdržali sa: Škára, Polák, Jendrejčák
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e zhotovenie busty Dr. Vojtecha
Alexandra a jej osadenia pri príležitosti stého výročia úmrtia Dr. Vojtecha Alexandra
a účasť mesta na príprave a realizácii sprievodných podujatí konaných v súvislosti
s týmto výročím. Celkové predpokladané náklady budú 9000 eur.

za: 11 proti: 1, zdržal sa: 1
za: Havírová, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Müncnerová, Polák, Sabolová, Škára, Wagner,
Perignáth

proti: Majorová Garstková
zdržal sa: Matia
Prijaté uznesenie dostalo č. 315/2015
7. Záver
Na záver poďakoval PhDr. Mgr. Ján Ferenčák prítomným za účasť.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
primátor mesta

Overovatelia zápisnice:

Ing. Karol Gurka
prednosta úradu

Ing. Eleonóra Levická
Ing. Vojtech Wagner

Zapísala:

Bc. Monika Jesenská

