
MESTO  KEŽMAROK 
        Mestský úrad 

  Hlavné námestie 1, 060 01  KEŽMAROK 

 

 
Kežmarok 03.06.2016 

       Číslo spisu: 2016/5 

 

Z á p i s n i c a 

z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 31.05.2016 

 

 

Prítomní:  poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny 

   PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, primátor mesta 

   Ing. Karol Gurka, prednosta úradu  

   JUDr. Adela Bednárová, vedúca právneho oddelenia  

ostatní hostia  

 

1. Otvorenie 

 

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

Ferenčák, primátor mesta. Zhodnotil, čo sa udialo od posledného zasadnutia MsZ.  

 

Rokovania 

19.04. – Bratislava, stretnutie ohľadom prípravy Summitu 

07.05. -  stretnutie s primátormi v Levoči – generálna riaditeľka UNESCO  

 

Podujatia 

23.04. – Otvorenie cyklotrasy 

08.05. – Deň matiek, otvorenie letnej sezóny – Kežmarský hrad 

 

Zahraničné cesty  

21.04. – Brusel, Komisia ENVE 

23.05. – 26.05. – Švédsko, Dánsko – letná škola tvorby verejných priestorov 

 

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

 

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

 

za:12, proti: 0, zdržal sa: 2 

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

Perignáth, Polák, Sabolová, Škára, Wagner 

zdržali sa: Zreľak, Holova  

 

- do volebnej komisie boli zvolení:  p. Matia – predseda komisie  

p. Majorová Garstková – člen komisie  

p. Polák – člen komisie  

za: 11, proti: 0, zdržal sa: 3 

za: Havírová, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Müncnerová, Perignáth, Sabolová, Škára, 

Wagner, Zreľak 

zdržali sa: Majorová Garstková, Matia, Polák 



- za overovateľov zápisnice boli určení: p. Havírová, p. Levická  

 

- zapisovateľka: p. Jesenská 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

v o l í  do návrhovej komisie    

 p. poslanca  Andreja Zreľaka  za člena komisie  

 p. poslanca  Jána Holovu  za člena komisie 

v o l í  do volebnej komisie 

 p. poslanca  Jozefa Matiu   za predsedu  komisie 

 p. poslankyňu   Janu Majorovú Garstkovú  za člena  komisie 

 p. poslanca  Matúša Poláka  za  člena komisie 

b e r i e  n a  v e d o m i e 

-  primátorom  určených overovateľov  zápisnice 

 p. poslankyňu Veroniku Havírovú  

 p. poslankyňu  Eleonóru Levickú 

-  primátorom  určenú  zapsovateľku 

 p. Moniku Jesenskú 

 

za:14, proti: 0, zdržal sa: 0 

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

Perignáth, Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 

 

Prijaté uznesenie č. 114/2016 

 

3. Schválenie programu mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

s c h v a ľ u j e  program rokovania  mestského zastupiteľstva v Kežmarku  takto: 

 

Program:  

 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky. 

3. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 

4. Voľba hlavného kontrolóra  mesta 

5. Zmena  termínu  zasadnutia  mestského zastupiteľstva 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.  .../2016, ktorým sa mení VZN č. 17/2015   

v znení VZN č.21/2015 Trhový poriadok - príležitostné trhy festival Európske ľudové 

remeslo 

7. Návrh na schválenie Dohody o účasti vo vlajkovom projekte s názvom „ Historicko – 

kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce 

Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika 2014 - 2020 a zabezpečenie spolufinancovania 

8. Záver 

 

hlasovanie za program zasadnutia: 

za:14, proti:0, zdržal sa: 0 

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

Perignáth, Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak  

 

Prijaté uznesenie č. 115/2016  
 



4. Voľba hlavného kontrolóra mesta  

 

p. primátor  

- vyzval predsedu komisie k slovu  

 

p. Perignáth 

- upovedomil prítomných o určených členoch komisie a priebehu zasadnutia komisie pre 

otváranie obálok  

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

a/  b e r i e   na   v e d o m i e 
zápisnicu komisie pre otváranie  obálok z otvárania obálok. 

 

b/  k o n š t a t u j e,  že kandidáti  

1. Ing. Vladimír Matfiak, Spišská Belá 

2. Ivana Kaprálová, Kežmarok 

3. RNDr. Ján Ščurka, Kežmarok 

4. Ing. Ľudovít Budzák, Nový Smokovec 

5. Ing. Radoslava Havlíková, Svit 

6. Bc. Martin Hoffman, Ľubica 

7. Mgr. Jaroslav Maitner, Kežmarok  

8. JUDr. Mgr. Ondrej Teraj, Poprad – Matejovce 

splnili podmienky pre voľbu hlavného kontrolóra 

 

za:14, proti: 0, zdržal sa: 0 

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

Perignáth, Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 

 

Prijaté uznesenie č. 116/2016 

 

p. primátor 

- informoval o priebehu hlasovania a vyzval k následnému prezentovaniu jednotlivcov  

 

Prezentácia  kandidátov  v schválenom časovom rozsahu 5 min.   

 

- Kandidáti predstúpia pred  Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  na základe vyzvania 

predsedajúceho  v poradí  ako je uvedené v materiáli  a konštatácii  a prezentujú sa  

v stanovenom časovom limite. 

p. Matfiak 

- odprezentoval sa  

 

p. Kaprálová 

- odprezentovala sa  

 

p. Ščurka 

- odprezentoval sa  

 

p. Budzák 

- odprezentoval sa  

 

p. Havlíková 

- odprezentovala sa  



p. Hoffman 

- odprezentoval sa  

 

p. Maitner 

- odprezentoval sa  

 

p. Teraj 

- odprezentoval sa  

 

p. primátor 

- vyzval predsedu volebnej komisie, aby sa ujal slova a riadil voľbu hlavného kontrolóra  

 

p. Matia 

- ozrejmil spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra  

 

Postup  verejnej  voľby: 

1. Predseda volebnej komisie  dáva hlasovať  o jednotlivých kandidátoch  samostatne tak, že 

v poradí v akom vystúpili, poslanci o jednotlivých uchádzačoch hlasujú. Predseda  komisie   

dáva hlasovať  len   časť, kto je  za  daného kandidáta. 

2. Určený člen komisie  eviduje  hlasovanie jednotlivých poslancov. Každý poslanec  môže 

hlasovať len  za jedného z kandidátov.  V prípade duplicity  člen komisie upozorní   predsedu 

volebnej komisie na duplicitu.  Duplicitný hlas  je  neplatný. 

3. Ak v prvom kole nebude zvolený hlavný kontrolór nadpolovičnou väčšinou všetkých 

poslancov, vykoná sa druhé kolo volieb. 

4. Ak v druhom kole nebude zvolený hlavný kontrolór, voľba sa uskutoční žrebom z 

kandidátov, ktorí v druhom kole získali rovnaký najväčší počet hlasov.  

5. Meno úspešného kandidáta oznámi predseda volebnej komisie poslancom mestského 

zastupiteľstva.  

6. Návrhová komisia prečíta návrh uznesenia k voľbe hlavného kontrolóra.  

 

Hlasovanie za p. Matfiaka 

za: 0 

 

Hlasovanie za p. Kaprálovú 

za: 0 

 

Hlasovanie za p. Ščurku 

za: 0 

 

Hlasovanie za p. Budzáka 

za: Majorová Garstková, Škára 

 

Hlasovanie za p. Havlíkovú 

za: 0 

 

Hlasovanie za p. Hoffmana 

za: 0 

 

Hlasovanie za p. Maitnera 

za: Polák, Zreľak, Müncnerová 

 

 



Hlasovanie za p. Teraja 

za: Jankura, Holova, Jendrejčák, Sabolová, Havírová, Levická, Wagner, Matia, Perignáth  

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

 

a/  v o l í   za  hlavného   kontrolóra Mesta Kežmarok v súlade s §18 ods. 1, § 18a ods. 3 a ods. 

5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

JUDr. Mgr. Ondreja Teraja 

na funkčné obdobie  6  rokov  začínajúce odo   dňa  určeného  ako deň  nástupu do práce. 

 

b/  u r č u j e   deň nástupu do práce  zvoleného hlavného kontrolóra  Mesta Kežmarok na  06. 

jún 2016. 

 

c/   s c h v a ľ u j e     v zmysle § 18c ods. 1, písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov plat hlavného kontrolóra Mesta Kežmarok vo výške   

1.731,- €.  

 

za:12, proti: 0, zdržal sa: 2 

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

Perignáth, Sabolová, Škára, Wagner 

zdržal sa: Zreľak, Polák 

 

Prijaté uznesenie č. 117/2016 

 

5. Návrh na zmenu riadneho termínu zasadnutia mestského zastupiteľstva   

 

p. prednosta 

- informoval o predloženom návrhu, poprosil o úpravu v materiáloch na termín 21. jún 2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu termínu  zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v kežmarku  zo 16. júna 2016  na  21.júna 2016.   

 

za:14, proti: 0, zdržal sa: 0 

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

Perignáth, Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 

 

Prijaté uznesenie č. 118/2016 

 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016, ktorým sa mení VZN č. 17/2015   

v znení VZN č.21/2015 Trhový poriadok - príležitostné trhy festival Európske ľudové 

remeslo 

 

p. prednosta 

- iniciátorom materiálu je Výbor EĽRO 

- informoval o neúčasti predkladateľa materiálu  

 

p. primátor 

- ako riaditeľ EĽRA informoval o predloženom návrhu 

 

p. Kaprálová 

- informovala o novinkách festivalu EĽRO 

- zdôvodnila ako členka Výboru EĽRA predložený návrh  



p. prednosta 

- ekonomicky zhodnotil festival EĽRO, rozpočet v roku 2014 a 2015 bol okolo 80 000 € 

- v roku 2014 sa rezerva minula  

- stánky sú z roku 1991, povedal aký je skutkový  stav 

- ak chceme pokračovať, budeme musieť buď vyčleniť finančné prostriedky z rozpočtu mesta, 

alebo si na ne zarobiť  

 

p. primátor 

- návrh vzišiel z dlhodobej diskusie  

- každá kežmarská domácnosť dostane jeden lístok zdarma 

 

p. Wagner 

- kultúrna komisia podporuje prijatie tohto VZN 

 

p. Matia 

- prebehla veľmi ostrá diskusia na komisii 

- bol som zástancom toho, aby sa nezvyšovalo vstupné 

- upriamil pozonosť na fakt, že mesto platí remeselníkom ubytovanie, stravu 

- osoby nad 62 rokov majú zdarma vstupné 

- stánky a vstupy sú v katastrofálnom stave  

 

p. primátor 

- ďakujem p. poslancovi za pripomenutie vstupného pre ľudí  nad 62 rokov, ktoré je zadarmo  

- lístky prinášajú veľké uľahčenie, všetci nad určitú výšku musia mať na sebe náramok, vyšli 

sme v ústrety kežmarčanom a seniorom  

- špičkové kapely sú finančné náročne  

- nemám záujem, aby sme to sanovali z rozpočtu mesta  

- chceme, aby EĽRO znova nabralo svoj dych  

 

p. Škára 

- nie som proti navýšeniu, ale chcem sa opýtať, zvažovali ste aj nad zvýšením poplatku pre 

poskytovateľov občerstvenia?  

- bol by materiál dodávaný na opravu stánkov cez Lesy KK a Technické služby? Bude to riešené 

vo svojej réžii?  

- ako je uvažované s obnovou stánkov?  

- bolo by dobré, ak by boli v záverečnom účte prínosy, výnosy festivalu  

 

p. Perignáth 

- Lesy mesta Kežmarok nie sú hospodárske lesy, naše lesy sú skôr v stave, že z nich nemôžeme 

vyťažiť, nie vždy je to vhodné a jednoduché  

 

p. primátor 

- robíme to dokonca ešte lacnejšie, opravu robia naše školy 

- v minulom roku sme o 100 % získali viac finančných prostriedkov od poskytovateľov 

občerstvenia   

- nemôžme ísť do neviem akých výšok, aby to nebolo na úkor kvality  

- my chceme ukazovať, ako sa to robí, kreatívny priemysel  

- my sme výnimoční a musíme v tom ostať, posúvame festival niekde inde  

- možno v septembri Vás vyzvem, aby ste povedali, kam bude festival ďalej smerovať  

 

 

 



p. Müncnerová 

- ako ste vychádzali pri cenotvorbe? Pre deti, pre rodiny s deťmi? Kto to vytvoril? Nedá sa 

zmeniť a doplniť?  

 

p. primátor 

- hľadáme maximálne riešenie, centimetre sú odkontrolovateľné viac, ako roky dieťaťa 

- zdržuje to, keď sa má kontrolovať napr. kartička poistenca 

- minulý rok sme zavádzali náramky a osvedčili sa  

- skúšame sa zamerať skôr na trojdňové lístky 

- začali sa nám do toho zainteresovávať viac firmy, ktoré majú záujem o lístky pre 

zamestnancov 

 

p. Müncnerová 

- môžu byť aj lístky pre deti v predpredaji? Dám pozmeňujúci návrh   

 

p. primátor 

- všetko je to o kompromisoch  

 

p. prednosta 

- nebolo to po iné roky, ani deti v predpredaji, ani rodiné vstupy, musí to podliehať istým 

zúčtovacím pravidlám  

- každá jedna vec v predpredaji sťažuje prácu, snahou bolo zjednodušovať prácu  

- možno v návrhovej forme to predostrieť  

- ťažko je potom aj odhadnúť počty náramkov  

 

p. primátor 

- je to o 15 ľuďoch (Výbor EĽRA), ktorí o tom rokovali pár mesiacov a hľadali riešenia 

 

p. Zreľak 

- nezdá sa mi to vhodné teraz o tom rokovať, veľa som už na túto tému povedal na neformálnej 

úrovni 

- poďakujem ľuďom, ktorí na tom pracujú 

- jeden lístok zdarma nemá byť ošetrený vo VZN? Nie je to v rozpore? 

- okrem toho, že dôchodcovia dostávajú priestor, dávam návrh, aby sa aspoň výška upravila na 

„nad 140 cm“ 

- mám celoslovenský prieskum, kde sa rieši telesná výška, hmotnosť, bol vykonaný na vyše 

18 000 deťoch 

- chcel by som vidieť minuloročné zhodnotenie EĽRA, aj s výsledkami  

 

p. Bednárová 

- pravidlá určujú mestá, sme oprávnení určiť vstupné pre trhovníkov, pre účastníkov trhov aj 

pre návštevníkov  

 

p. primátor 

- ostatné úľavy regionálneho charakteru by bolo diskriminačné 

- záverečný účet tvoril správu o výsledkoch EĽRA, sú dané pod MsKs 

- budete mať záverečný účet predkladaný a tam bude zhodnotenie EĽRA 

- výšku ťažko zhodnotiť, vo Výbore EĽRA je väčší počet ľudí, ktorí to  odkomunikovali  

- správame sa zodpovedne a nechceme, aby doplácalo mesto z rozpočtu  

 

p. Zreľak 

- mal faktickú poznámku k výške ceny vstupného  



p. Havírová 

- chcela by som povedať v súvislosti s podnikateľmi, minulý rok sme im zvýšili ceny  

- nezáviďme im, čo zarobia,  celý proces prípravy je zložitý a náročný  

 

p. Polák 

- prečo tento materiál prichádza teraz a vo forme VZN, diskutovalo sa o rôznych VZN a o tomto 

nie 

- príde mi to narýchlo pripravené  

- chcem sa opýtať, nevidím možnosť čerpania fin. zdrojov z fondov na opravu infraštruktúry 

- aké sú predpokladané náklady, resp. výdavky na opravu stánkov?  

- aký očakávame prínos do rozpočtu pri zvýšenom vstupnom?  

- trojdňové lístky sa budú dať kúpiť aj priamo?  

- zdôvodnil to na konkrétnych príkladoch  

 

p. Levická 

- ceny nie sú vysoké, ale je to načasované tesne pred EĽROM  

- ak sa EĽRO ukončí, chcela by som poprosiť členov komisie o výstup  

- ľudia sú citliví na peniaze, ale koľko krát minieme na niečo, čo nepotrebujeme  

 

p. primátor 

- celú zodpovednosť nesie Výbor EĽRO, festival nie je ziskový projekt, ide o to, aby v meste 

bola akcia takéhoto formátu  

- viem tiež predkladať rôzne návrhy, ale kto ponesie zodpovednosť?  

- musíte prejaviť dôveru ľuďom, ktorí sa stretávajú a pracujú na Výbore EĽRA  

- treba prísť s návrhmi a byť účastný  

 

p. Wagner 

- vysvetlil, prečo je návrh tak neskoro predložený  

- dal návrh na ukončenie diskusie a predostrenie pozmeňujúcich návrhov 

 

Hlasovanie za ukončenie diskusie 

za: 9, proti: 2, zdržal sa: 1, neprítomní: 2 

za: Havírová, Holova, Jendrejčák, Levická, Matia, Müncnerová, Perignáth, Sabolová, Wagner 

proti: Zreľak, Polák 

zdržal sa: Škára  

neprítomní: Jankura, Majorová Garstková 

Návrh prešiel  

 

Hlasovanie za návrh p. Müncnerovej 

za: 9, proti: 4, zdržal sa: 1 

za: Perignáth, Škára, Holova, Jendrejčák, Sabolová, Matia, Havírova, Levická, Wagner  

proti: Jankura, Majorová Garstková, Polák, Zreľak 

zdržal sa: Müncnerová  

Návrh neprešiel  

 

Hlasovanie za návrh p. Zreľaka 

za:7, proti: 0, zdržal sa: 7 

za: Jankura, Zreľak, Škára, Müncnerová, Matia, Majorová Garstková, Polák 

zdržal sa: Perignáth, Holova, Jendrejčák, Sabolová, Havírová, Levická, Wagner 

Návrh neprešiel   

 

 



Hlasovanie za návrh p. Poláka 

za: 2, proti: 4 , zdržal sa: 8 

za: Polák, Majorová Garstková 

proti: Zreľak, Wagner, Matia, Sabolová 

zdržal sa: Havírová, Holova, Jendrejčák, Levická, Perignáth, Škára, Jankura, Müncnerová 

Návrh neprešiel  

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na VZN č. 1/2016, ktorým sa mení VZN 

č. 17/2015v znení VZN č. 21/2015 Trhový poriadok - príležitostné trhy festival Európske 

ľudové remeslo.  

 

za: 9, proti: 4, zdržal sa: 1 

za: Havírová, Holova, Jendrejčák, Levická, Matia, Perignáth, Sabolová, Škára, Wagner 

proti: Jankura, Zreľak, Polák, Majorová Garstková 

zdržal sa: Müncnerová 

 

Prijaté uznesenie č. 119/2016 

 

7. Návrh na schválenie Dohody o účasti vo vlajkovom projekte s názvom „Historicko – 

kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa“ v rámci Programu cezhraničnej 

spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020, Dodatku č. 1 

k Dohode o účasti vo vlajkovom projekte s názvom „Historicko – kultúrno – prírodna 

cesta okolo Tatier – II. etapa“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A 

Poľsko – Slovenská republika 2014 - 2020 a zabezpečenie spolufinancovania 

 

p. primátor 

- informoval o predloženom návrhu 

 

p. Majorová Garstková 

- bolo spracovaných množstvo projektových dokumentácii 

- cesta okolo Tatier boli viac krát odprezentovaná na monitorovacích výboroch  

- budem rada, ak bude tento návrh podporený, je to výnimočný projekt a tiež veľký pokrok 

v budovaní cyklodopravy 

 

p. Zreľak 

- ak sá pozerám na to, koľko je tam partnerov, ktorí to tiež musia schváliť  

- je to dosť značná investícia, bola pravdepodobne plánovaná, len neboli vyčlenené finančné 

prostriedky?  

- ako sme na tom, keďže nie je známy záverečný účet mesta 

 

p. primátor 

- budeme mať na to finančné zdroje, ktoré nebudú kryté ani úverom, ani z hospodárenia mesta 

- záverečný účet ešte nie je presne vyčíslený, avšak hospodárime dobre, budeme to môcť 

zvládnuť 

- skôr ma trápia iné mestá, ktoré nemajú v rezervách peniaze, nejde to preddavkom, ale 

refundáciou  

 

p. Polák 

- konštatoval, že sú finančné prostriedky na projekt, ale na úpravu ceny lístka na EĽRO nie  

 

p. primátor 

- ozrejmil p. poslancovi situáciu  



p. Polák 

- keď sme schopní podporiť iné veci, prečo nevieme podporiť kultúrne podujatie 

- čo je 50 000 €, o ktorých ste hovorili, že je to strata v príjmoch EĽRA,  pre kultúru  

 

p. Škára 

- z čoho vyplynul nárast ceny vyplyvajúci z doplneného materiálu? 

 

p. primátor 

- rozpočet bol dodaný neskôr  

- budeme musieť narábať s uvedenou sumou  

 

p. prednosta 

- 27.5 nám prišiel definitívny rozpočet od projektanta, chceli sme sa vyhnúť zvolávaniu 

mimoriadnemu MsZ 

- ozrejmil rozdiel medzi celkovými oprávnenými výdavkami a rozpočtom ptojektovej 

dokumentácie 

- nemáme však obavy, pri verejnom obstarávaní sa cena vždy zníži  

 

p. primátor 

- musíme sumu nastaviť na maximálnu výšku, 10 až 20% percent vraciame späť do rozpočtu  

 

p. prednosta 

- efekt ušetrenia pri verejnom obstarávaní nám ostane  

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

schvaľuje  

Dohodu o účasti vo vlajkovom projekte s názvom „ Historicko – kultúrno – prírodná cesta 

okolo Tatier – II. etapa“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko 

– Slovenská republika 2014 – 2020 uzavretú medzi Európskym zoskúpením územnej 

spolupráce TATRY s.r.o. so sídlom v Nowom Targu ako vedúcim partnerom projektu, 

poľskými projektovými partnermi a slovenskými projektovými partnermi  

a 

žiada  

primátora mesta vyčleniť v rozpočte mesta na rok 2017 finančné prostriedky vo výške 

798 850,00 € z toho 790 100,00 € na kapitálové výdavky a 8 750,00 € na bežné výdavky, na 

zabezpečenie spolufinancovania projektu s názvom „ Historicko – kultúrno – prírodná 

cesta okolo Tatier – II. etapa“. 
 

za:14, proti: 0, zdržal sa: 0 

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

Perignáth, Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 

 

Prijaté uznesenie č. 120/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

schvaľuje  

Dodatok č. 1 k Dohode o účasti vo vlajkovom projekte s názvom „ Historicko – kultúrno 

– prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce 

Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020 uzavretý medzi Európskym 

zoskúpením územnej spolupráce TATRY s.r.o. so sídlom v Nowom Targu ako vedúcim 

partnerom projektu, poľskými projektovými partnermi a slovenskými projektovými 

partnermi. 



  

za:14, proti: 0, zdržal sa: 0 

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

Perignáth, Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 

 

Prijaté uznesenie č. 121/2016 

 

8. Záver 

Na záver poďakoval primátor mesta za úroveň, akou sa odprezentovali kandidáti na hlavného 

kontrolóra a poprial prítomným pekný zvyšok dňa.  

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta                   prednosta úradu  
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