
MESTO  KEŽMAROK 
                                                Mestský úrad 

  Hlavné námestie 1, 060 01  KEŽMAROK 

 

 
Kežmarok 08.10.2015 

                            Číslo spisu: 92/2015/7 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa  01.10. 2015 

 

 

Prítomní:  poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny 

   PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, primátor mesta 

   Ing. Karol Gurka, prednosta úradu  

   Ing. Miroslav Perignáth, viceprimátor mesta 

   Ing. Zdena Patakyová, hlavný kontrolór mesta 

Ing. Agáta Perignáthová, vedúca odd. majetkoprávneho a správy 

majetku 

JUDr. Adela Bednárová, vedúca právneho oddelenia 

 

Ospravedlnení:  Ing. Vladimír Škára, poslanec  

 Ján Holova, poslanec 

 

 

1. Otvorenie 

 

Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku otvoril a viedol PhDr. Mgr. Ján 

Ferenčák, primátor mesta.  

 

2. Schválenie programu mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

 

p. Matia 

- navrhol zaradiť do bodu rôzne: Informácia ohľadom nemocnice  

 

hlasovanie za doplnený bod 

za: 12, proti:1, zdržal sa: 0 

za: Havírová, Hencel, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová,  

Polák, Sabolová, Zreľak, Wagner 

proti: Perignáth  

 

p. primátor 

- po zastupiteľstve som chcel navrhnúť, aby sme ostali a odkomunikovali si nejaké veci a bola 

na programe aj nemocnica  

 



p. Havírová 
- navrhla doplniť do programu: Zmena zásad odmeňovania poslancov MsZ 

 

hlasovanie za doplnený bod  

za: 10, proti: 0, zdržal sa: 3 

za: Havírová, Hencel, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, 

Sabolová, Wagner 

zdržal sa : Zreľak, Perignáth, Polák 

 

hlasovanie za upravený program 

za:13, proti:0, zdržal sa: 0 

za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Matia, 

Müncnerová,  Polák, Sabolová, Škára, Zreľak, Wagner, Perignáth 

 

Doplnený program:  

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 

3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

4. Návrh  na  udelenie súhlasu  na  rekonštrukciu  lesnej  cesty - Trasa  a výstavbu 

protipožiarnej     nádrže pre spoločnosť  Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. 

5.  Oprava  v  písaní  v uznesení  č. 212/2015 

6a. Zmena zásad odmeňovania poslancov MsZ 

6b. Informácia o stave nemocnice  

7.   Záver  

 

 

3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

 

- do návrhovej komisie boli zvolení: p. Jankura, p. Zreľak  

 

za: 11, proti: 0, zdržali sa: 2 

za: Hencel, Jendrejčák, Levická, Müncnerová, Polák, Havírová, Sabolová, Matia, Majorová 

Garstková, Wagner, Perignáth 

zdržali sa: Jankura, Zreľak  

 

- za overovateľov zápisnice boli určení: p. Majorová Garstková, p. Matia  

 

- zapisovateľka: p. Jesenská 

 

4. Návrh  na  udelenie súhlasu  na  rekonštrukciu  lesnej  cesty - Trasa  a výstavbu 

protipožiarnej nádrže pre spoločnosť  Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. 

 

p. Perignáthová 

- informovala o predloženom návrhu 

 

p. primátor 

- nastal problém v termínoch  

- mala to byť téma riadneho zastupiteľstva 



- v materiáloch je uvedená mapa  

- keby sa nám to podarilo, máme veľmi zaujímavú cyklotrasu 

- vyžaduje si to súhlas zastupiteľstva, keďže je to majetok mesta 

- chcem Vás požiadať o podporu MsZ 

 

p. Jankura 

- keďže je to mestská s.r.o prečo sa žiada súhlas zastupiteľstva?  

- nenašiel som žiaden bod ani podopatrenie, kde by to bolo obsiahnuté vo výzve  

 

p. Perignáthová 

- súhlas vyžaduje stavebný úrad 

 

p. Jankura 

- má už p. riaditeľ stanovisko z Okresného lesného úradu?  

- niečo patrí pod úrad Tatranská Lomnica, niečo pod Poprad 

 

p. Perignáthová  

- spadá to pod Tatranskú Lomnicu  

 

p. Jankura  

- prečo sa to rieši na poslednú chvíľu, pripadá mi to také nelogické 

- určite to treba podporiť, ale škoda, že tu nie je pán riaditeľ, mal som na neho pár otázok 

 

p. Havírová 

- kde presne to je od p. Svocákovej?  

 

p. Perignáthová 

- na uvedenej mape to nie je, je to zhruba v polovici cesty 

- nebude sa opravovať celá cesta  

 

p. Perignáth 

- upozornil na rozdielne čísla parciel 

 

p. Perignáthová 

- vysvetlila, prečo sú rozdielne parcelné čísla 

 

p. primátor 

- my to nejdeme realizovať, žiadame zatiaľ len o súhlas  

- čaká nás ešte dlhá cesta, aby sa to zrealizovali  

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   

u d e ľ u j e 

súhlas na realizáciu stavby „Protipožiarna lesná cesta Trasa – rekonštrukcia a  

protipožiatna nádrž“  na pozemkoch KN-C6551/16, 468/63, 468/4, 468/6 (lesná csta) a na 

pozemku KN-E 6549/1 ( protipožiarna nádrž) s predpokladaným nákladom 346 824,11 

eur bez DPH, podľa spracovanej projektovej dokumentácie, pre Lesy mesta Kežmarok, 

s.r.o., Kežmarské Žľaby 12030, 059 60 Vysoké Tatry, IČO 46 119 809 a to z poskytnutých 

prostriedkov v prípade úspešnosti podanej Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

z Operačného programu rozvoja vidieka,  opatrenie č. 8.4 Podpora na obnovu lesov 

poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami. 



 

za:13, proti: 0, zdržali sa: 0 

za: Hencel, Jankura, Jendrejčák, Levická, Müncnerová, Polák, Zreľak, Havírová, Sabolová, 

Matia, Majorová Garstková, Wagner, Perignáth 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 259/2015 

 

5. Oprava  v  písaní  v uznesení  č. 212/2015 

 

p. prednosta 

- informoval o predloženom návrhu 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie  opravu  v písaní  v uznesení č. 

212/2015, kedy sa  z bodu 1. písmeno b)  vypúšťajú  slová  „ s trvalým pobytom v SR“ .  

 

za: 12, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomný: Hencel  

za: Jankura, Jendrejčák, Levická, Müncnerová, Polák, Zreľak, Havírová, Sabolová, Matia, 

Majorová Garstková, Wagner, Perignáth 

neprítomný: p. Hencel  

 
Prijaté uznesenie dostalo č. 260/2015 
 

6a. Zmena zásad odmeňovania poslancov MsZ  

 

p. Havírová 

- informovala o predloženom návrhu  

 

p. primátor 

- chcem požiadať o materiál aj s návrhom uznesenia  

- pri nárokoch na financovanie, musí byť schválená zmena rozpočtu  

 

p. Bednárová 

- upozornila na potrebu materiálu v písomnej podobe  

 

p. Polák 

- ja som nehlasoval za preto, že sme mohli dostať tento materiál skôr a pripomienkovať ho 

- suma je v porovnaní s terajšou zhruba 5 x vyššia  

- pri navýšení sumy za členstvo v komisii hrozí, že sa budú stretávať oveľa častejšie  

- ja s týmto súhlasiť nemôžem, ak už celkom, nemalo by sa to skrývať za percentá  

 

p. Zreľak 

- ja som za, aby došlo k nejakej zmene 

- kto určil výšku 25% z priemernej mesačnej mzdy?  

- ak dostane za každé zasadnutie komisie 6 % mesačnej priemernej mzdy?  

- aké sú tam ohraničenia, aby tam bola spätná kontrola a nedošlo k zneužívaniu týchto zásad?  

- v bode 7 - pri mimoriadnych odmenách by som to zmenil na raz ročne 

- súhlasím, aby to bolo vyplácané pravidelnejšie 

- s niektorými vecami súhlasím, s niektorými nie  

 

 



p. primátor 

- jedna technická otázka, pri mimoriadnych  zastupiteľstvách nevieme, koľko ich bude, pri 

riadnych sa to dá predpokladať 

 

 

p. Majorová Garstková  

- kto sa podielal na tvorbe materiálu?  

- tiež sa neviem celkom presne vyjadriť 

- článok 7 by som dala úplne preč  

 

p. Levická 

- kto je tvorcom materiálu?  

- navrhla by som, ľavá strana, pravá strana, súčasnosť, budúcnosť 

- nie som za 25 %, priemerná mzda národného hospodárstva sa mení každý rok 

- chcem, aby ostali peniaze aj na iné aktivity  

- myslím si, že to nepoloží rozpočet mesta 

- niekedy mimoriadne zastupiteľstvá platené neboli  

- pretože keďže by došlo k pravidelnému príjmu, aj v sociálnej poisťovni by trebalo tieto veci 

zmeniť 

 

p. viceprimátor 

- pravidelný, nepravidelný príjem treba tiež s personalistkami prejsť 

- neviem, či to môže byť takým spôsobom prijaté  

 

p. prednosta 

- k výplatnému termínu, v prípade, že za daný mesiac zastupiteľstvo nebude, na výplatnej páske 

bude nulová hodnota, je to naviazané na zasadnutie 

- je to veľký materiál, treba dbať na to, aby sa neporušil zákon 

 

p. Havírová 

- ja som predkladateľka návrhu, stretli sme sa s poslancami p. Jankurom, p. Müncnerovou, p. 

Wagnerom, p. Sabolovou, p. Matiom 

- musím poznamenať, že sme nedostali ani parkovacie karty na autá 

- zadarmo sa nič nerobí  

- keď je to zadarmo, práca je „odfláknutá“ 

- zásady neboli veľmi dlho menené 

- poslanci si zaslúžia zvýšené odmeny 

- prešla som niekoľko miest, 25 % je zhruba priemer okolitých miest a obcí 

- čo sa týka zasadania komisií, predseda vypracuje plán, kde bude maximálne šesť zasadaní za 

rok, nechoďme do extrémov 

- pracovníci MsÚ majú slušné platy, riaditelia majú tiež  

- 280 € za polrok, aj so sobášmi je smiešna suma 

- môžeme dať vyplácanie aj kvartálne, ekonómka si dá tú námahu, všetko sa dá  

- p. Polák vravíte, že sme išli za poslancov s tým, že stanovené odmeny Vám stačia, dajme tam 

teda formulku, že je možnosť sa vzdať odmeny    

- všetci hovoria o odmenách poza chrbát, nikto nič nepovie priamo   

- prečo by mala byť tajná odmena viceprimátora, dajme tam pevnú sumu 

 

p. Matia 

- mal som sa možnosť vyjadriť sa, vyjadril som sa kladne 



- 25 % sme brali z priemeru okolitých miest  

- denne sa stretávam s ľudmi, každý deň som na juhu s ľuďmi 

- verím tomu, že občania si uvedomujú našu prácu 

 

 

p. Polák 

- každý z nás keď kandidoval, vedel do čoho ide  

- navýšenie robí vysokú sumu, namiestno 600-700 €, to robí skoro 3000 € 

- chcem dať procedurálny návrh, aby sa bod stiahol  

 

p. Zreľak 

- všetci poslanci ocenili, že sa to otvára, len nechcem, aby došlo k zneužívaniu týchto zásad 

- súhlasím s Majorovou Garstkovou, tiež by som článok 7 vypustil 

- netreba to podceňovať  

 

p. primátor 

- ja mám len dve otázky, na nejaké veci 

 

p. Matia 

- pripravujem materiál, ktorý bude predložený  

 

p. primátor 

- v prípade, že niekto niečo má, treba okamžite prísť a povedať, aby sme prijali opatrenia 

- aby sa nečakalo a niečo sa nešírilo  

- treba byť konkrétny  

 

Hlasovanie za procedurálny návrh – stiahnutie materiálu a zaradenie do riadneho 

zastupiteľstva 

 

za: 5, proti: 7, zdržali sa: 1 

za: Perignáth, Hencel, Polák, Levická, Zreľak  

proti: Jankura, Müncnerová, Havírová, Sabolová, Matia, Majorová Garstková, Wagner 

zdržal sa: Jendrejčák  

 

p. Hencel 

- je toľko oblasti, ktoré tam treba doriešiť 

- potrebujeme sa trošku viac tomu povenovať 

- suma nie je zásadná, nemal by to byť nejaký problém 

 

p. Majorová Garstková 

- tiež som rada, že sme ostali diskutovať o tomto bode programu 

- nemyslím si, že je potrebné o tomto rozprávať na komisiách 

- budem rada, ak sa tie percentá upravia a bola by som za to, aby bol článok 7 vypustený  

 

p. Bednárová 

- ten článok by mohol byť aj problematický  

- nie je v ňom uvedené kto schvaľuje odmenu 

- je žiadúce mať v zásadach článok o možnosti vzdať sa odmeny   

 

 



p. Zreľak 

- po právnej stránke, je to v poriadku?  

 

p. Bednárová 

- neviem to teraz tak narýchlo zhodnotiť, práve sa oboznamujem s obsahom materiálu  

 

p. primátor 

- keď tak, tak to nepodpíšem, ale nie preto, že by som mal niečo proti tomu  

 

p. Havírová 

- p. Polákovi by som len povedala, že chcel predložiť rokovací poriadok a zatiaľ nič nepredložil 

- schvaľovali sme kapitálové výdavky a tie boli v rozpore so zákonom, celé komplet od januára  

 

p. Jankura 

- súhlasím s návrhom p. Havírovej, je to len o percentách  

- navrhujem pokračovať v debate 

 

p. Havírová 

- spracujem to, dám to na právne oddelenie, aby sme mali hotovú vec na zastupiteľstvo  

 

p. Zreľak 

- chcem doplniť počet zasadaní komisie a taktiež termín výplaty odmien  

 

p. Wagner 

- mimoriadne zastupiteľstvá by sme mali dať preč  

 

p. primátor 

- všetko sa odvíja od hospodárenia mesta, prebytok nie je z ničho nič  

 

p. Hencel 

- chcem poďakovať zúčastneným, že ste na tom pracovali a že sa to dotiahne  

 

p. viceprimátor 

- myslím si, že je dobré, že je návrh na svete, treba však prehodnotiť výšku odmien, odráža to 

valorizáciu  

- neviem, či to chápem správne, ešte dnes to budeme upravovať? Ak áno, tak aby sme to potom 

nemuseli znova upravovať 

 

p. Polák 

- keď sme sa rozprávali neformálne s p. Havírovou, hovorili sme o sume mesačne paušálnej 

a to  150 €, možno dávam do diskusie túto sumu 

- či to nebude riešenie problému  

 

p. Havírová 

- čudujem sa, že ako finančník to navrhujete  

 

p. Müncnerová 

- navrhujem tiež vypustiť článok 7, dávam pozmeňujúci návrh  

 

 



 

p. Majorová Garstková 

- dnes by sa mohli dohodnúť percentá  

- navrhujem v článku 4, v bode 4  - znížiť z pôvodných 4 % na 3 % 

 

p. primátor 

- chcem upozorniť, že zastupiteľstvo je  nahrávané a je z neho aj záznam, preto je potrebné ho 

riadiť  

- je to verejné zastupiteľstvo 

- keď dá niekto návrh, treba ho dať v písomnej podobe 

 

p. viceprimátor 

- primátor má plat určovaný inak, nie tarifne 

- viceprimátor by mal dostať kvartálne 500 €, chápem tomu dobre?  

 

p. Havírová 

- máme informáciu, že máte normálne zamestnanie, 12 hodín sa nedá robiť 

- neviem, či ste nemali vo volebnom programe, že zrušíte funkciu viceprimátora  

 

p. viceprimátor 

- nemal som to uvedené  

 

p. Polák 

- mal som to aj ja poznačené,  dávam návrh, aby plat viceprimátora bol zachovaný z pôvodného 

znenia  

- druhý návrh je, aby navrhnutých 25 % bolo stiahnutých na 15% 

 

p. Sabolová 

- navrhujem vyňatie článku o platení zasadnutí mimoriadneho MsZ  

 

p. primátor 

- všetky návrhy musia byť písomne predložené   

 

p. Bednárová 

- dala právny výklad k uvedeným bodom 

 

p. Zreľak 

- navrhujem maximálne 6 zasadnutí komisií za rok  

 

p. Havírová 

- navrhujem pozmeniť výraz tajomník na zapisovateľa   

 

p. Havírová 

- navrhujem v článku 8 zmeniť termín výplaty na kvartálne vyplácaný  

 

p. Majorová Garstková  

- mám návrh na zníženie odmeny pre poslancov na 20 % 

 

p. Levická 

- ako to je teraz s tým návrhom, čo sa týka odmeny viceprimátora?  



 

p. primátor 

- je potrebné doručiť návrhovej komisii pozmeňujúce návrhy v písomnej podobe 

 

p. Matia 

- návrh zmeniť článok 6 bod 1  

 

p. Polák 

- po nejakej rozprave, nepočíta tento materiál, že paušálnu odmenu 30 € je vhodné nechať, 

poslanec pracuje aj mimo zastupitelstiev  

 

Krátka prestávka na zosumarizovanie predložených návrhov, MsZ opustil p. Perignáth a p. 

Hencel.  

 

Hlasovanie za uvedené pozmeňujúce návrhy (viď príloha zápisnice)  

 

1. návrh – p. Majorová Garstková  

za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0 

za: Jankura, Jendrejčák, Levická, Müncnerová, Polák, Zreľak, Havírová, Sabolová, Matia, 

Majorová Garstková, Wagner 

 

p. Müncnerová svoj uvedený návrh sťahuje  

 

2. návrh – p. Majorová Garstková 

za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0 

za: Jankura, Jendrejčák, Levická, Müncnerová, Polák, Zreľak, Havírová, Sabolová, Matia, 

Majorová Garstková, Wagner 

 

 

p. Bednárová 

- nerozumiem zneniu uznesenia p. Poláka 

- nejde ani tak o text, ako o formu, lebo schvaľujeme nové zásady  

 

p. Matia 

- navrhujem, keďže sa nevyhovelo úprave návrhu p. Müncnerovej, aby sa nevyhovelo ani p. 

Polákovi 

 

p. Polák svoj návrh sťahuje 

 

3. návrh – p. Sabolová 

za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0 

za: Jankura, Jendrejčák, Levická, Müncnerová, Polák, Zreľak, Havírová, Sabolová, Matia, 

Majorová Garstková, Wagner 

 

4. návrh – p. Zreľak 

za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0 

za: Jankura, Jendrejčák, Levická, Müncnerová, Polák, Zreľak, Havírová, Sabolová, Matia, 

Majorová Garstková, Wagner  

 

 



5. návrh – p. Havírová  

za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0 

za: Jankura, Jendrejčák, Levická, Müncnerová, Polák, Zreľak, Havírová, Sabolová, Matia, 

Majorová Garstková, Wagner 

 

6. návrh – p. Matia 

za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0 

za: Jankura, Jendrejčák, Levická, Müncnerová, Polák, Zreľak, Havírová, Sabolová, Matia, 

Majorová Garstková, Wagner,  

 

7. návrh – p. Polák 

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 2 

za: Jankura, Jendrejčák, Levická, Polák, Zreľak, Havírová, Sabolová, Matia, Wagner,  

zdržali sa: Müncnerová, Majorová Garstková 

 

8. návrh – p. Havírová  

za:11, proti: 0, zdržali sa: 0 

za: Jankura, Jendrejčák, Levická, Müncnerová, Polák, Zreľak, Havírová, Sabolová, Matia, 

Majorová Garstková, Wagner,  

 

9. návrh – p. Majorová Garstková – návrh neprešiel  

za: 5, proti: 6, zdržali sa: 0 

za: Jendrejčák, Levická, Polák, Zreľak, Majorová Garstková 

proti: Matia, Wagner, Havírová, Jankura, Müncnerová, Sabolová  

 

p. Müncnerová 

- dala pozmeňujúci návrh na doplnenie článku 4, bod 11 

 

p. Polák 

- dal návrh na nahradenie textu v článku 5  

 

10. návrh – p. Müncnerová  

za:11, proti: 0, zdržali sa: 0 

za: Jankura, Jendrejčák, Levická, Müncnerová, Polák, Zreľak, Havírová, Sabolová, Matia, 

Majorová Garstková, Wagner 

 

11. návrh – p. Polák 

za: 7, proti: 3, zdržali sa: 1 

za: Jankura, Jendrejčák, Levická, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Wagner,  

proti: Matia, Havírová, Müncnerová  

zdržal sa: Sabolová  

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zásady odmeňovania poslancov podľa 

predloženého návrhu v znení schválených pozmeňujúcich návrhov s účinnosťou od 

1.1.2016. 

 

Hlasovanie za návrh ako celok:  

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 3 

za: Jankura, Jendrejčák, Levická, Müncnerová, Havírová, Sabolová, Matia, Wagner 

zdržal sa: Majorová Garstková, Polák, Zreľak  



 

 
Prijaté uznesenie dostalo č. 261/2015 
 

p. Matia 

- keďže tu nie je p. viceprimátor, sťahujem z programu bod 6b: Informácia o stave nemocnice  

 

 

7. Záver 

 

Na záver poďakoval PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, primátor mesta prítomným na účasť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta                   prednosta úradu  

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  Mgr. Bc. Jozef Matia 

     

 

 Mgr. Jana Majorová Garstková  

 

 

 

 

Zapísala:    Bc. Monika Jesenská    

    
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




















