MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
Hlavné námestie 1, 060 01 KEŽMAROK

Kežmarok 06.08.2015
Číslo spisu: 92/2015/5

Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 05.08. 2015

Prítomní:

poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, primátor mesta
Ing. Gabriela Bodnárová, referát komunikácie, propagácie a reg.
rozvoja mesta
Ing. Eva Kelbelová, vedúca odd. výstavby
JUDr. Milena Majerčáková, právny referát
Ing. Miroslav Karpiš, vedúci ekononomického odd.
Mgr. Ivona Staníková, vedúca odd. školstva
Lorant Paugsch, KTV

Ospravedlnení:

Ing. Vojtech Wagner
Ing. Miroslav Perignáth

1. Otvorenie
Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku otvoril a viedol PhDr. Mgr.
Ján Ferenčák, primátor mesta. Upovedomil poslancov, z akého dôvodu sa zvolalo mimoriadne
MsZ.
V rámci minulého programového obdobia sa presunuli finančné zdroje, ktoré je možné
vyčerpať. Jednotlivé ministerstvá vyhlasujú výzvy, bola by škoda to nevyužiť. P. primátor
zhodnotil relatívnu úspešnosť v projektoch, vymenoval, v ktorých sme boli úspešní (viď
zvukový záznam). Ku koncu roka sa bude zhodnocovať celková úspešnosť projektov.
2. Schválenie programu mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva
p. Polák
- sa opýtal, či je možnosť dať do programu bod „Interpelácie“
p. primátor
- súhlasil, v závere prebehne aj diskusia

hlasovanie za program
za:13, proti:0, zdržal sa: 0
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia,
Müncnerová, Polák, Sabolová, Škára, Zreľak
Program
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Schválenie programu mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva.
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Komplexná modernizácia verejného
osvetlenia v meste Kežmarok“ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast.
5. Zmena rozpočtu mesta Kežmarok rozpočtovým opatrením č. 5/2015.
6. Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcu zriaďovateľa do rád škôl a školských
zariadení.
7. Záver .
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
- do návrhovej komisie boli zvolení: p. Matia, p. Majorová Garstková
za:11, proti: 0, zdržali sa: 2
za: Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Müncnerová, Polák, Škára, Zreľak,
Havírová, Sabolová
zdržali sa: Matia, Majorová Garstková
- za overovateľov zápisnice boli určení: p. Müncnerová, p. Sabolová
- zapisovateľka: p. Jesenská
4. Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Komplexná modernizácia
verejného osvetlenia v meste Kežmarok“ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí
o nenávratný
finančný
príspevok
v rámci
Operačného
programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Ing. Gabriela Bodnárová
-informovala o predloženom návrhu
p. Hencel
- opýtal sa na uvedenú úsporu v dôvodovej správe
p. primátor
- auditujeme veci, audit sa uskutočnil skôr, ako vyšla výzva
- veľa miest nebolo pripravených na túto výzvu, audit sa robí niekoľko mesiacov
- prostriedky sú obmedzené, 2/3 zdrojov už je rozobraných, tými, čo vedeli, že vyjde taká
výzva
- projekt musí byť vyúčtovaný kompletne do 31.12.2015

- keďže sme v podtatranskom regióne, máme to sťažené
- hovoríme o LED svietidlách (369 ks svietidiel), životnosť je 20-25 rokov
- hovoríme o nejakej päťdesiatpercentnej úspore
- toto je posledná výzva na verejné osvetlenie
- nehovorím, že sa to podarí, ale ideme do toho
p. Kelbelová
- p. primátor povedal už podstatu
- hovoríme o dvadsiatich dvoch uliciach, p. vedúca ich vymenovala
p. Majorová Garstková
- ide o podobné lampy ako v Huncovciach?
p. primátor
- my ideme po kvalite, dali sa presne kritéria, ktoré sa musia spĺňať
- pôjdeme do inej kvalitatívnej kategórie
- projekt je detailne spracovaný
p. Kelbelová
- po inštalácii sa urobia merania a toto meranie je súčasťou vyúčtovania projektu, kde sa musí
dokázať, že tá úspora, ktorá je predpokladaná, je aj garantovaná a to nie hneď po realizácii,
ale po určitom období
- 5 rokov je minimálna doba, ak mám správnu informáciu
- projekt bol limitovaný, nepočíta sa so stĺpmi, len so svietidlami
- z technického hľadiska, také svietidlá, aké tam majú byť, tam budú
p. Majorová Garstková
- koľko je celkový počet svietidiel v meste?
p. primátor
- auditujeme veci, zhruba ich je 1600
- vieme, kde treba zhustiť svietidlá, kde ubrať
p. Müncnerová
- dalo by sa v rámci modernizácie doplniť verejné osvetlenie aj na prechodoch?
p. primátor
- výzva s týmto nepočítala, toto môžeme financovať z úspory
- keby sme pridávali, úspora by nám nevyšla v takej výške
- jedným z kritérii je výška dosiahnutej úspory
- chceme, aby sme sa v bodovaniach dostali čo najvyššie
p. Škára
- keby mesto nebolo úspešné, kto zaplatí audit?
- ide o nejakú veľkú položku?
p. primátor
- musíme vedieť, s čím pracujeme, audit by sme robili tak či tak
- pustili sme ho podstatne skôr, ako vyšla výzva
- máme spracované celé verejné osvetlenie ako na dlani

- nejedná sa o veľkú položku
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu
Modernizácia verejného osvetlenia v meste Kežmarok, ktorý je realizovaný mestom
Kežmarok
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci
za: 13 proti: 0, zdržal sa: 0
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia,
Müncnerová, Polák, Sabolová, Škára, Zreľak
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje
a) sprocesovanie verejného obstarávania realizácie projektu v zmysle zákona
o verejnom obstarávaní č.25/2006 Z.z a jeho doplnení
b) spolufinancovanie projektu maximálne vo výške 5% celkových opravnených
výdavkov na projekt 249 705 EUR s DPH, t.j. vo výške 12 485,25 EUR
za: 13 proti: 0, zdržal sa: 0
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia,
Müncnerová, Polák, Sabolová, Škára, Zreľak
Prijaté uznesenia dostali č. 198/2015, 199/2015
5. Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 5/2015
Ing. Karpiš
-informoval o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre
rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 5/2015 podľa predloženého návrhu.
za: 13 proti: 0, zdržal sa: 0
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia,
Müncnerová, Polák, Sabolová, Škára, Zreľak
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu v roku 2015 na
financovanie kapitálových výdavkov prvku programového rozpočtu 5.4.1 Rozširovanie
verejného osvetlenia vo výške 12 485 eur.
za: 13 proti: 0, zdržal sa: 0
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia,
Müncnerová, Polák, Sabolová, Škára, Zreľak

Prijaté uznesenia dostali č. 200/2015, 201/2015
6. Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcu zriaďovateľa do rád škôl a rád školských
zariadení
p. primátor
- prestavil novú vedúcu odd. školstva, p. Staníkovú
p. Staníková
- sa stručne predstavila
p. primátor
- informoval o predloženom návrhu
p. Jankura
- zaželal p. vedúcej veľa osobných úspechov
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) odvoláva Ing. Renátu Krokovú z Rady školy pri :
Základnej škole, Nižná brána 8, Kežmarok,
Základnej škole, Hradné námestie 38,Kežmarok,
Základnej škole, Dr.Daniela Fischera 2, Kežmarok,
Materskej škole, Možiarska 1, Kežmarok,
Materskej škole, Karola Kuzmányho 41,Kežmarok,
Materskej škole, Cintorínska 3, Kežmarok,
Materskej škole, Severná 5, Kežmarok ,
Základnej umeleckej škole Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok,
Základnej umeleckej škole, Petržalská 21, Kežmarok a z Rady školského zariadenia pri
Centre voľného času, Generála Štefánika 47, Kežmarok
b) deleguje Mgr. Ivonu Staníkovú ako zástupcu zriaďovateľa z radov zamestnancov
Mesta Kežmarok do Rady školy pri:
Základnej škole, Nižná brána 8, Kežmarok,
Základnej škole, Hradné námestie 38,Kežmarok,
Základnej škole, Dr.Daniela Fischera 2, Kežmarok,
Materskej škole, Možiarska 1, Kežmarok,
Materskej škole, Karola Kuzmányho 41,Kežmarok,
Materskej škole, Cintorínska 3, Kežmarok,
Materskej škole, Severná 5, Kežmarok,
Základnej umeleckej škole Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok,
Základnej umeleckej škole, Petržalská 21, Kežmarok a do Rady školského zariadenia
pri Centre voľného času, Generála Štefánika 47, Kežmarok.
za: 13 proti: 0, zdržal sa: 0
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia,
Müncnerová, Polák, Sabolová, Škára, Zreľak
Prijaté uznesenie dostalo č. 202/2015

7. Rôzne
Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok pre roky
2014-2020
p. Bodnárová
- PHSR je jedným zo základných strategických dokumentov mesta
- bol schválený v roku 2013, pripravovali sme sa na nové programové obdobie
- je možnosť ho doplniť o vaše zámery a ciele
- začiatkom roka 2015 vyšla aktualizácia zákona
- je nevyhnuté ho posudzovať podľa Zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
(EIA)
- máme možnosť, že ak program nie je nový, ale ho aktualizujeme, môžeme ísť do skráteného
procesu posudzovania
- informovala o celkovom procese
- program je vyvesený aj na internetovej stránke, p. Bodnárová povedala spôsob, akým sa má
postupovať
- úlohy potrebujeme dostať aj do programového rozpočtu
p. primátor
- bol nejaký strategický dokument, všetci máme vízie, kde sa má mesto posunúť
- program potrebujeme zaktualizovať
- hospodárime v nejakých intenciách
- ide o strategický dokument mesta
- vypichneme také aktivity, ktoré by sme vedeli zrealizovať
- terajší program je obšírny a má strašne veľa aktivít
- bol by som rád, keby ste sa zapojili a odosobnili sa
- musí byť ukončený do konca roka 2015
p. Majorová Garstková
- začalo sa pracovať na programe?
- stretávalo sa na vypracovaní PHSR viacero odborníkov, pracovná skupina
- zúčastňovala som za Euroregión
- neplánuje sa urobiť aj nejaké stretnutie s ľuďmi?
p. primátor
- ak by sme to otvorili v takom rozsahu, ani to neotvávarame
- radšej oslovíme úzku skupinu
- vy nám len dajte Vašu víziu
p. Bodnárová
- zaoberali sme sa programami, ktoré budú
- boli určité projektové námety
- nebudú tam len zdroje Európskej únie
- netreba sa zaoberať z akého zdroja, ale čo by ste chceli zrealizovať
p. Müncnerová
- chcela som sa opýtať, čo sa stalo s našimi požiadavkami, čo plánujeme, čo chceme zmeniť
v meste, ktoré sme dali p. viceprimátorovi?
- nepáči sa mi informovať nás poslancov, o viacerých stretnutiach s občanmi sme nevedeli
- páči sa mi informovanosť zo strany p. Kaprálovej

p. primátor
- o akej konkrétnej akcii hovoríte?
p. Müncnerová
- stretnutie s občanmi mám na mysli (stretnutie s občanmi na Starom trhu)
- o stretnutí ohľadom mostu som sa dozvedela náhodou, postúpila som tú informáciu ďalším
poslancom
- p. viceprimátor by nám mal postupovať tieto informácie
- minimálne tí poslanci, ktorí sú vo volebnom obvode, by mali o tom vedieť
p. primátor
- nechcem hovoriť za p. viceprimátora
- ja som bol pozvaný na stretnutie občanov daného obvodu
- zúčastnil sa stretnutia aj p. poslanec Škára
p. Škára
- ja som sa zúčastnil stretnutia len ako občan, obyvateľ ulice Starý trh
p. Kelbelová
- petičný výbor sme pozývali na stretnutie k protipovodňovým opatreniam
p. Müncnerová
- to, že som v petičnom výbore, je v poriadku
- myslím, že sa to dotýka všetkých obyvateľov Ľubickej cesty
- minimálne mal každý obyvateľ danej lokality dostať pozvánku
- tí ľudia neboli informovaní
- ja som sa nemohla zúčastniť daného stretnutia
- informovanosť nás poslancov by mohla byť lepšia
p. Škára
- myslím si, že by mali byť poslanci informovaní, minimálne tí , čo sú vo volebnom obvode
p. primátor
- kontakt pre Vás poslancov je p. viceprimátor
- rozoberiem to s p. viceprimátorom
- vy si to musíte vydiskutovať, koho si zvolíte za kontaktnú osobu
- ja tiež neviem o všetkých stretnutiach a nie som kompletne informovaný
- niekedy stačí zvolať úzku skupinu, petičný výbor
- k čiastkovým stretnutiam sa nerobí verejná diskusia
- treba nájsť formu, ako si to vy predstavujete
p. Kelbelová
- verejné prerokovanie, ktoré nie sú z podnetu mesta, ale z podnetu Ministerstva životného
prostredia sú zverejnené na úradnej tabuli
- vždy je to na internetovej stránke mesta, dá sa s časovým predstihom o tom dozvedieť
- povedzte nám, čoho sa chcete zúčastniť
- keby sme mali všetko posielať, boli by sme zavalení administratívou

p. Bodnárová
- snažíme sa aktualizovať internetovú stránku, neviem si to prestaviť, že by som Vám
posielala všetky aktuality
- možno by som Vás poprosila sledovať internetovú stránku
p. Müncnerová
- sledujem každý deň aktuality
- mala som na mysli stretnutia mimo tých, ktoré sú zverejnené na internete
p. primátor
- vy si organizujte sami svoje stretnutia s občanmi
- nemôžte čakať, že mesto bude organizovať stretnutia a bude vždy volať poslancov
- na vás by som apeloval, aby ste boli vy aktívni vo svojich obvodoch
- uskutočnime spoločné verejné rokovania ku konkrétnemu problému
- ja som skôr za prácu, a nie za slová
- treba nájsť nejakú rozumnú mieru
p. Zreľak
- som rád, že ste spomenuli stretnutia s ľudmi
- ak máme uskutočniť nejaké stretnutia s občanmi, ohľadom PHSR, je na to málo času,
nakoľko je dovolenkové obdobie
- mali sme naplánované stretnutie s občanmi, ale až po letných prázdninách
- tie naše pripomienky môžeme zakomponovať práve teraz
- chcem sa opýtať, do akej miery chceme zapájať verejnosť a či chceme zapájať?
- chcem upozorniť na parkovania na ul. Garbiarskej
- je tam málo parkovacích miest
p. primátor
- treba s pripomienkami čo najskôr prísť
- 20. augusta už chystáme pomaly materiály na MsZ
- ak bude podnet, ktorý bude adekvátny, zahrnieme ho
p. Kelbelová
- rokovala som so spomenutými občanmi ul. Garbiarskej, viem o tom, bolo im povedané, že
dôjde k úprave VZN v septembrovom zastupiteľstve
- máme viac vecí, ktoré zakomponujeme do úpravy VZN
- v rámci projektu EIA, budete mať možnosť pripomienkovať, bude stanovených tridsať dní
na možnosť vznesenia pripomienok
p. Zreľak
- viem o tom, že za Vami boli občania, chcem, aby o tom boli informovaní aj ostatní poslanci
p. primátor
- keď máme čas, môžeme sa venovať dokumentom komplexne
- prečo nedôverovať aj predchodcom, tvorili dokument PHSR dva roky
- dokument nie je zlý, ideme prehodnotiť priority
- chcel som Vám dať tú možnosť sa do toho zapojiť
- urobíme maximum, čo sa bude dať

p. Levická
- keď sa tvorilo PHSR, poctivo sme sa schádzali, zastrešovali to zamestnanci mesta a aj iní
odborníci, proces bol dlhý
p. Polák
- chcel by som nadviazať na komunikáciu s občanmi
- mal som na mysli zmenu organizačnej štruktúry
- verejnosť vie o zmenách skôr, ako my
- chceme vedieť, s kým môžeme komunikovať, keď nastane zmena
- pokročilo sa v rámci zverejňovania nahrávok MsZ na internete?
p. primátor
- nevidím problém v informovanosti, ohľadom zmien zamestnancov, p. prednosta je ale na
dovolenke
- aj vy musíte byť tolerantní
- zistíme z právneho hľadiska, či je zverejňovanie nahrávok v poriadku
- sú mestá, ktoré si nerobia záznamy, my sme v tom popredu
- v KTV sa odvysielavajú záznamy bez zostrihu
- nechajme tomu čas
p. Polák
- podľa mňa v tom nebude problém
- zvýšila by sa informovanosť verejnosti
p. Sabolová
- chcela som len podať informáciu ohľadom prípravy nového rokovacieho poriadku
- mali sme zasadnutie, sedeli sme k tomu pár hodín
- budeme pokračovať 17. augusta, ale neviem, či to stihneme do septembrového
zastupiteľstva
- návrhy chceme urobiť dôsledne a precízne
- budete priebežne informovaní
p. Matia
- reagoval na organizačné zmeny
- kto sa v poslednom období vymenil?
p. primátor
- v rámci štruktúry, časť patrí pod prednostu, časť podo mňa
- v rámci mojej štruktúry, p. Mačáková ukončila pracovný pomer
- na základe výberového konania sa obsadilo miesto vedúcej odd. školstva
- keďže je mimoriadne MsZ, v septembri vám pripravím zmeny štruktúry od posledného
zastupiteľstva
p. Majerčáková
- upovedomila poslanca p. Matiu, na akom oddelení pracuje
p. Majorová Garstková
- chcela by som sa informovať, či zvukové záznamy z predchádzajúceho mimoriadneho MsZ
sú zverejnené?

- neodsledovala som si to
- dostali sa ku mne také chýry, že by utečenci mohli byť umiestnení aj v Kežmarku, je na tom
niečo pravdy?
p. primátor
- technickú stránku MsZ nezabezpečujem ja, ale ide to cez p. prednostu
- o umiestnení utečencov s mestom nikto nerokoval, neviem, kde by sme ich umiestnili,
kasárne sú v súčasnom stave neobývateľné
- bola daná výzva, že ak je rodina, ktorá chce poskytnúť jedno dve miesta pre utečencov, nedá
sa tomu zabrániť
p. Polák
- ja som s p. viceprimátorom rozprával k rokovaciemu poriadku, ak má niekto z poslancov
pripomienku, treba ju poslať p. JUDr. Bednárovej

8. Záver
Na záver poďakoval PhDr. Mgr. Ján Ferenčák prítomným, poprial im pekné popoludnie
a pozval ich na futbalový zápas, ktorý sa začne hrať o 17.00 hod.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
primátor mesta

Overovatelia zápisnice:

Ing. Karol Gurka
prednosta úradu

PhDr. Marta Sabolová
Mgr.Miroslava Müncnerová

Zapísala:

Bc. Monika Jesenská

