MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
Hlavné námestie 1, 060 01 KEŽMAROK

V Kežmarku dňa 23.11.2016
Číslo spisu: 13/2016

Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 23.11.2016
Prítomní:

poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák – primátor mesta
Ing. Karol Gurka – prednosta úradu
JUDr. Mgr. Ondrej Teraj – hlavný kontrolór mesta
ostatní prítomní podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnený:

PhDr. Andrej Zreľák

Program:
1. Otvorenie.
2. Voľba návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
a schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku.
3. Návrh na schválenie partnerskej zmluvy, dohody vo veci spoluúčasti na
spolufinancovaní a spolufinancovania v rámci programu cezhraničnej spolupráce
Interreg V – A Poľsko – Slovensko.
4. Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 10/2016.
5. Návrh na menovanie povereného štatutárneho zástupcu v príspevkovej organizácii
MsKS.
6. Návrh na zmenu uznesenia č. 29/2016 zo dňa 11.02.2016
7. Návrh na schválenie doplnenia plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na
2. polrok 2016
8. Záver.

1. Otvorenie
Pán primátor privítal prítomných na 5. mimoriadnom a zároveň 13. mestskom zastupiteľstve
v poradí. Vysvetlil dôvod zvolania mimoriadneho MsZ.
Navrhol doplniť program rokovania o ďalší bod: „ Návrh na zmenu uznesenia č. 29/2016 zo
dňa 11.02.2016“
Pán viceprimátor navrhol doplniť do programu ešte bod: „Návrh na schválenie doplnenia
plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2. polrok 2016“

2. Voľba návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
a schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku
- do návrhovej komisie boli zvolení: p. Sabolová, p. Levická
- do volebnej komisie boli zvolení:

p. Matia, p. Hencel, p. Polák

- za overovateľov zápisnice boli určení: p. Majorová Garstková, p. Škára
- zapisovateľka: p. Brejková

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
volí

do návrhovej komisie
p. poslankyňu Martu Sabolovú za člena komisie
p. poslankyňu Eleonóru Levickú za člena komisie

v o l í do volebnej komisie
p. poslanca Jozefa Matiu za predsedu komisie
p. poslanca Jána Hencela za člena komisie
p. poslanca Matúša Poláka za člena komisie
berie na vedomie
- primátorom určených overovateľov zápisnice
p. poslankyňu Janu Majorovú Garstkovú
p. poslanca Vladimíra Škáru
- primátorom určenú zapisovateľku
p. Martinu Brejkovú

Hlasovanie za predložené uznesenie:
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Majorová Garstková, Matia, Levická, Jendrejčák,
Müncnerová, Havírová, Hencel, Polák, Wagner, Sabolová
Prijaté uznesenie dostalo č. 346/2016
Hlasovanie o zaradení dvoch nových bodov do programu:
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Majorová Garstková, Matia, Levická, Jendrejčák,
Müncnerová. Havírová, Hencel, Polák, Wagner, Sabolová

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
Schvaľuje

program rokovania mestského zastupiteľstva v Kežmarku takto:

1. Otvorenie.
2. Voľba návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice
a zapisovateľky a schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku.
3. Návrh na schválenie partnerskej zmluvy, dohody vo veci spoluúčasti na
spolufinancovaní a spolufinancovania v rámci programu cezhraničnej
spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko.
4. Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č.
10/2016.
5. Návrh na menovanie povereného štatutárneho zástupcu v príspevkovej
organizácii MsKS.
6. Návrh na zmenu uznesenia č. 29/2016 zo dňa 11.02.2016
7. Návrh na schválenie doplnenia plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
mesta na 2. polrok 2016
8. Záver
Hlasovanie za program rokovania:
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Majorová Garstková, Matia, Levická, Jendrejčák,
Müncnerová. Havírová, Hencel, Polák, Wagner, Sabolová
Prijaté uznesenie dostalo č. 347/2016

3. Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovenská republika 2014 –
2020, vlajkový projekt Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – 2. etapa
p. Rontová
- informovala o predloženom návrhu
p. primátor
- vysvetlil, že podpísaním dohody sa mesto oficiálne stáva partnerom, môžu sa začať ďalšie
kroky ako je verejné obstarávanie
- so začatím tejto časti výstavby cyklotrasy sa predpokladá na jar
- do budúceho roka je to zhruba 5,2 km cyklotrás v rámci mesta Kežmarok
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
a) Partnerskú zmluvu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V –
A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 na realizáciu projektu č. PLSK.01.01.00-12-0019/16
s názvom Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – 2. etapa
b) Dohodu vo veci spoluúčasti na nákladoch riadenia a propagáciu vlajkového projektu
s názvom Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020
c) Spoluúčasť na nákladoch riadenia a propagáciu vlajkového projektu s názvom
Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 vo výške
3 761,29 €.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Majorová Garstková, Matia, Levická, Jendrejčák,
Müncnerová. Havírová, Hencel, Polák, Wagner, Sabolová
Prijaté uznesenie dostalo č. 348/2016

4. Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 10/2016.
p. prednosta
- informoval o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre
rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 10/2016 podľa predloženého návrhu.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Majorová Garstková, Matia, Levická, Jendrejčák,
Müncnerová. Havírová, Hencel, Polák, Wagner, Sabolová
Prijaté uznesenie dostalo č. 349/2016

5. Návrh na menovanie povereného štatutárneho zástupcu v príspevkovej organizácii
MsKS.
p. primátor
- informoval o predloženom návrhu
- vysvetlil, že pani riaditeľka Mgr. Kaprálová nastúpila na materskú dovolenku a z toho
dôvodu poverila dočasne riadením pána Štefaňáka, ktorý tam bol vo funkcii programového
výkonného pracovníka
- navrhol pani Kantorkovú, aby dočasne, kým neprebehne konkurz, počas troch mesiacov
zastupovala vo funkcii riaditeľky na dobu určitú do 28.02.2017
p. Polák
- informoval sa, či nie je potrebné uviesť do uznesenia, od kedy začína zastupovanie
p. primátor
- vysvetlil, že od kedy bude podpísané uznesenie sa stáva štatutárnym zástupcom
p. Majorová Garstková
- pýtala sa, že prečo je tam uvedený dátum do 28.02.2017
p. primátor
- vysvetlil, že dovtedy by už mal prebehnúť výber a od 1. marca 2017 na zastupiteľstvo by
mal byť menovaný človek, ktorý by to mal prevziať
p. Sabolová
- navrhla upraviť termín marcového MsZ, vzhľadom k tomu, že budú jarné prázdniny
p. prednosta
- vysvetlil, že by to mal byť samostatný bod a navrhol zaradiť ho do MsZ, ktoré sa bude
konať 14.12.2016
p. Majorová Garstková
- informovala sa, či je v poriadku, že na webovej stránke mesta medzi organizáciami figuruje
pán Štefaňák ako riaditeľ MsKS, a nie ako poverený riaditeľ
- pýtala sa hl. kontrolóra, či má p. Štefaňák oprávnenie podpisovať zmluvy ako riaditeľ,
keďže už jednu podpísal ako riaditeľ a nie ako poverený riaditeľ
p. primátor
- vysvetlil, že ako zastupujúci riaditeľ má plné kompetencie
hl. kontrolór
- vysvetlil, že právne je to v poriadku, ide o formálnu chybu, malo by tam byť ešte uvedené
„poverený“
p. Škára
- informoval sa ohľadom podpísanej zmluvy ,či tam nemal byť súhlas primátora
Ing. Perignáthová
- odpovedala, že pán primátor dal súhlas

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku vymenúva Mgr. Gabrielu Kantorkovú do funkcie
riaditeľa Mestského kultúrneho strediska v Kežmarku na dobu určitú do 28.02.2017.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Majorová Garstková, Matia, Levická, Jendrejčák,
Müncnerová. Havírová, Hencel, Polák, Wagner, Sabolová
Prijaté uznesenie dostalo č. 350/2016
6. Návrh na zmenu uznesenia č. 29/2016 zo dňa 11.02.2016
p. prednosta
- informoval o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
zmenu uznesenia č. 29/2016 z 11.02.2016 takto:
slová „ostatné plochy o výmere 540 m2“ sa nahrádzajú slovami „zastavané plochy a nádvoria
o výmere 565 m2“
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Majorová Garstková, Matia, Levická, Jendrejčák,
Müncnerová. Havírová, Hencel, Polák, Wagner, Sabolová
Prijaté uznesenie dostalo č. 351/2016
7. Návrh na schválenie doplnenia plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta
na 2. polrok 2016
p. viceprimátor
- informoval o predloženom návrhu
p. Majorová Garstková
- pýtala sa aký je plán ukončenia tejto kontroly
hl. kontrolór
- vysvetlil, že je ťažké povedať kedy bude ukončená
- dá sa do návrhu nového plánu pre 1. polrok 2017 pokračovanie
p. Škára
- pýtal sa, ktoré obdobia budú predmetom kontrolnej činnosti

hl. kontrolór
- začalo by sa rokom 2016, ale môže sa ukázať, že bude treba pozrieť aj niektoré staršie veci

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
doplnenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok na 2. polrok
2016 o kontrolu hospodárenia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Majorová Garstková, Matia, Levická, Jendrejčák,
Müncnerová. Havírová, Hencel, Polák, Wagner, Sabolová
Prijaté uznesenie dostalo č. 352/2016

8. Záver
Na záver poďakoval primátor prítomným za účasť a poprial im príjemný zvyšok dňa.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
primátor mesta

Overovatelia zápisnice:

Ing. Karol Gurka
prednosta úradu

Mgr. Jana Majorová Garstková
Ing. Vladimír Škára

Zapisovateľka:

Bc. Martina Brejková

