MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
Hlavné námestie 1, 060 01 KEŽMAROK

V Kežmarku dňa 03. 03. 2017
Číslo spisu: 2/2017

Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 02. 2017
Prítomní:

poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák – primátor mesta
Ing. Karol Gurka – prednosta úradu
JUDr. Mgr. Ondrej Teraj – hlavný kontrolór mesta
Ing. Eva Kelbelová – vedúca odd. územného plánu, ŽP a stavebného poriadku
JUDr. Adela Bednárová – vedúca právneho oddelenia

Program:
1. Otvorenie.
2. Voľba
návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
a schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku.
3. Návrh na menovanie štatutárneho zástupcu v príspevkovej organizácii MsKS.
4. Návrh na výstavbu 18 b.j. Bytový dom Weilburská 2,4 Kežmarok.
5. Záver.

1. Otvorenie
P. primátor privítal prítomných na 1.mimoriadnom a zároveň 2. mestskom zastupiteľstve v poradí.
2. Voľba návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky a
schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku
- do návrhovej komisie boli zvolení : p. Škára, p. Holova
- do volebnej komisie boli zvolení: p. Jendrejčák, p. Müncnerová, p. Jankura
- za overovateľov zápisnice boli určení: p. Levická, p. Havírová
- zapisovateľka: p. Klukošovská
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

v o l í do návrhovej komisie
p. poslanca Vladimíra Škáru za člena komisie
p. poslanca Jána Holovu za člena komisie
v o l í do volebnej komisie
p. poslanca Ladislava Jendrejčáka za predsedu komisie
p. poslankyňu Miroslavu Müncnerovú za člena komisie
p. poslanca Ondreja Jankuru za člena komisie
berie na
vedomie
- primátorom určených overovateľov zápisnice
p. poslankyňu Eleonóru Levickú
p. poslankyňu Veroniku Havírovú
- primátorom určenú zapisovateľku
p. Veroniku Klukošovskú
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura, Holova,
Havírová, Levická, Zreľak, Hencel, Škára, Sabolová
Prijaté uznesenie dostalo č. 28 /2017
p. primátor
- sťahuje bod č. 4
p. Polák
– návrh na doplnenie programu – prerokovanie platu primátora mesta ako bod č.4
Hlasovanie za návrh p. Poláka
za:10, proti: 1, zdržal sa: 4
za: Jankura, Zreľak, Škára, Holova, Müncnerová, Havírová, Levická, Polák, Majorová Garstková, Matia
zdržal sa: Hencel, Wagner, Sabolová, Jendrejčák
proti: Perignáth
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
Schvaľuje

program rokovania mestského zastupiteľstva v Kežmarku takto:

Program:
1. Otvorenie.
2. Voľba návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
a schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku.
3. Návrh na menovanie štatutárneho zástupcu v príspevkovej organizácii MsKS.
4. Návrh na prerokovanie platu primátora mesta
5. Záver.

za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura, Škára,
Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel , Sabolová
Prijaté uznesenie dostalo č. 29/2017
P. primátor požiadal p. Kelbelovú o vysvetlenie stiahnutia bodu č. 4 - Návrh na výstavbu 18 b.j. bytový
dom Weilburská 2,4 Kežmarok.

p. Kelbelová
- mesto plánovalo podať žiadosť na získanie dotácie a úveru na výstavbu 18 b.j. na Weilburskej,
v termíne do 28. 02. 2017
- vzhľadom na finančný objem stavby bolo potrebné urobiť verejné obstarávanie na dodávateľa formou
vestníka
- prihlásilo sa deväť záujemcov, pričom prvý záujemca predložil nízku ponuku
- komisia zhodnotila, že stavbu nie je možné zrealizovať za cenu, ktorú ponúka záujemca
- v zmysle postupu bol záujemca vylúčený, no v lehote podal námietku, napriek relevantnosti nášho
vysvetlenia
- celý spisový materiál musíme postúpiť na posúdenie úradu verejného obstarávania
- z tohto dôvodu sa materiál sťahuje, nakoľko úrad má 30 dňovú lehotu na prešetrenie postupu
- jedným z dokladov, ktorý musíme predložiť pri žiadosti o dotáciu je aj zmluva podpísaná
s uchádzačom, ktorý bol úspešný v procese verejného obstarávania
- termín pre získanie úveru nevieme preto z objektívnych dôvodov zabezpečiť
3. Návrh na vymenovanie
v Kežmarku .

riaditeľa

príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko

p. primátor
- informoval o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku vymenúva
Ing. Zuzanu ŠLOSÁROVÚ , nar. ..................... rod.č.: ...............................
trvale bytom: Pod Traťou 926/1, 060 01 Kežmarok
do funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestského kultúrneho strediska v Kežmarku na
dobu určitú v rámci zastupovania počas materskej a rodičovskej dovolenky Mgr. Barbory
Kaprálovej s účinnosťou od 01.03.2017.
za: 7, proti: 8, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Hencel, Wagner, Levická, Sabolová, Jendrejčák, Holova
proti: Matia, Majorová Garstková, Polák, Havírová, Müncnerová, Škára, Zreľak, Jankura
Návrh na uznesenie neprešiel.

4. Návrh na prerokovanie platu primátora
p. Polák
- svoj návrh odôvodnil tým, že bolo zvykom raz ročne prerokovať plat primátora, avšak zákon sa zmenil
- z radov poslancov boli požiadavky, aby sa tento návrh prerokoval
p. primátor
- je aj nejaký návrh?
p. Polák
- návrh na uznesenie dostala aj návrhová komisia, môžem ho prečítať
- poslanec prečítal zákon o platových pomeroch starostov
- uviedol, že v roku 2015 bol schválený základný plat starostovi navýšený o 60 %
- ďalej prečítal návrh na uznesenie, že MsZ schvaľuje zvýšenie mesačného platu primátora o 0 %
s účinnosťou od 01. 03. 2017
p. primátor
- ja som ten materiál nevidel, prečítal ste zákony ale objasnenie žiadne, otváram diskusiu
k predmetnému dobu
p. Havírová
- dáva procedurálny návrh aby sa o uznesení hlasovalo tajne a zároveň aj návrh o ukončení rozpravy
Hlasovanie za procedurálny návrh o tajnom hlasovaní
za: 9, proti: 2, zdržal sa: 4
Za: Jankura, Zreľak, Škára, Müncnerová, Havírová, Polák, Majorová Garstková, Matia, Hencel
Proti: Holova, Perignáth
Zdržal: Sabolová, Jendrejčák, Levická, Wagner
Návrh prešiel, pokračuje sa v diskusii.
Hlasovanie za procedurálny návrh na ukončenie diskusie
za: 7, proti: 3 , zdržal sa: 5
za: Jankura, Škára, Müncnerová, Havírová, Polák, Majorová Garstková, Matia
proti: Zreľak, Holova, Perignáth
zdržal sa: Sabolová, Jendrejčák, Levická, Wagner, Hencel
Návrh neprešiel.
p. Levická
- chcem sa spýtať predkladateľov, aký máte na to dôvod a prečo, lebo my sme sa to dozvedeli len teraz
p. Polák
- myslím si, že dôvod netreba mať, je to právo poslancov rokovať
- na otázku p. Levickej, že či naozaj nemá dôvod jej p. Polák povedal, či treba mať dôvod?
p. Levická
- ak niekto dáva takýto návrh, myslím si, že má na to vážny dôvod a mal by ho objasniť
p. Polák

- bolo zvykom, že sa prerokovalo raz ročne, čo sa neudialo
- poslanci schválili zaradenie bodu
p. primátor
- p. poslanec asi nechce uviesť dôvod
p. Perignáth
- to odôvodnenie z môjho pohľadu tiež uvedené nie je, to že sa raz ročne prerokúva plat primátora,
neberiem do kompetencie zastupiteľstvu, zastupiteľstvo ju má
- prerokúvanie súvisí s úpravou priemernej mzdy v národnom hospodárstve
- plat sa prerokúva väčšinou v 2. polroku a to z toho dôvodu, že v 2. štvrťroku je známa výška
priemernej mzdy v národnom hospodárstve
- ja osobne neviem a nevidím dôvod, prečo práve teraz rokujeme o tomto bode na tomto zastupiteľstve
vo februári
p. Zreľak
- prijatím nového uznesenia nie je potreba zrušiť pôvodné uznesenie?
p. Bednárová
- vysvetlila p. Zreľakovi spôsob schvaľovania platu primátora
- ďalej uviedla, že nemá predchádzajúce uznesenie, a preto sa v tejto chvíli nevie k tomu vyjadriť
p. Zreľak
- a bežná prax, keď sa predtým každoročne prerokoval plat bol tam problém s týmto?
p. primátor
- uviedol, že buď sa schváli nové uznesenie alebo zostane v platnosti pôvodné
p. Sabolová
- tento návrh sme dostali pred pár minútami a je to dosť zásadná vec
- ja som tiež štatutárom určitej organizácie a pokiaľ by sa takáto vec z minúty na minútu, bez
akéhokoľvek dôvodu u mňa udiala, tiež by som chcela vedieť, prečo mi bude zmenený plat
- chcem vedieť dôvod, prečo pristupujeme k takejto ráznej zmene výšky platu
- myslím si, že mám právo na bližšie zdôvodnenie tohto návrhu, aby som si vedela vytvoriť predstavu
p. primátor
- p. Polák viete zdôvodniť svoj návrh?
- v návrhu ide o zníženie platu na základnú tarifu a vravíte, že nemáte na to dôvod, alebo je to taká
pomsta za nemocnicu, že Vám neprešla?
p. Polák
- nemá to s nemocnicou nič spoločne, je to návrh, ktorý bol zaradený
- kto sa ho rozhodne podporiť, podporí ho, kto nie, nech ho nepodporí
p. primátor
- bojíte sa verejnej diskusie o návrhu?
p. Polák
- nebojím sa verejnej diskusie, ale nepotrebujem dôvod na predloženie návrhu

p. primátor
- neviete objasniť dôvod ani prečo ho predkladáte, nechcete to povedať verejnosti, ani mne ako
štatutárovi
- chcete znížiť plat o 60%, tzn. na 0 % radikálne, neviete povedať prečo, ani nemáte dôvody, len
predkladáte návrh
p. Polák
- je to návrh, ktorý predkladám a mestské zastupiteľstvo rozhodne o tom či bude alebo nebude
schválený
p. Sabolová
- ja si myslím, že je určite správne tento dôvod uviesť , lebo keby mne toto urobil môj nadriadený, cítila
by som sa istým spôsobom dotknutá, že vykonávam čestne prácu a prácu nadčas a naraz z ničoho nič mi
znížia plat
- chcela by tom teda vedieť dôvod, je to tvoje právo p. poslanec, ale chcela by som to vedieť a určite je
správne tento dôvod vysvetliť
p. Levická
- chcem povedať, že otázka peňazí je veľmi citlivá, keď sa to týka nás, keď nám chce niekto siahnuť na
naše peniaze a odmenu
- ak by mi chcel niekto znížiť mzdu, tiež by som to chcela vedieť
- pri prvom schvaľovaní sme dali o 60% viac a teraz, keď sú výsledky to chceme znížiť, nerozumiem
tomu je to bezdôvodné
p. Sabolová
-znovu žiada p. Poláka o zdôvodnenie svojho návrhu pred ukončením rozpravy
p. Havírová
- myslím si, že každý sa môže vyjadriť
- p. primátor odpustite si tieto invektívy voči Matúšovi, či je to za nemocnicu a tak ďalej, stalo sa čo sa
stalo, všetci to vieme, nebudeme to tu rozoberať
- sme na rovnakej úrovni, či primátor, či poslanci, buď taký láskavý jednaj s nami tak a nenapádaj
poslancov, konkrétne Matúša
p. primátor
- niekto predkladá nejaký návrh, z ničoho nič, tak sa pýtam verejne, či to vie objasniť
- osobne to beriem ako nejakú osobnú pomstu
- mrzí ma p. poslankyňa, že potom čo sme prevzali nemocnicu a podali trestné oznámenie na PP
Partnership, ktorý tam bol a minule bolo objasnené čo sa stalo a dokonca išla žaloba, potom sa ku mne
donesie, že ty pokojne obeduješ a komunikuješ s p. Tvarůžkom,
- pre mňa je to úder pod pás, a vravím to preto, že to beriem osobne
- my voči tejto osobe zastávame radikálny názor
p. Havírová
- p. primátor som slobodný občan, môžem obedovať s kým ja chcem a nikto my v tom nebude brániť,
to je po prvé, a po druhé veď nielen mesto dalo žalobu ale aj druhá strana
- ja si neprajem aby sa mesto dostalo do súdnych sporov a modlím sa k Bohu, aby to bolo tak ako sme si
priali, takže naozaj je to moja slobodná vôľa s kým ja pôjdem

p. primátor
- takže vyjednávaš p. poslankyňa s p. Tvarůžkom?
p. Havírová
- no zase tie invektívy, už mám toho dosť p. primátor prečítaj si etiketu a úctu k starším
p. primátor
- my ako mesto máme určitý postoj a zaráža ma, že na jednej strane hovoríme takto a na druhej strane sa
dozviem, že niekto sa stretáva s protistranou, na ktorú sme dali žalobu
- jednoducho ja sa s protistranou stretávať nebudem, pretože my máme voči nim vyhradený názor
a niekto, kto sa s nimi stretáva vzbudzuje podozrenie
p. Havírová
- nikto mi nebude rozkazovať, ja som slobodný občan SR
- ja môžem ísť s kým chcem a nikto mi to nebude vyčítať ja sa s nimi môžem porozprávať
- čo sa zrobilo, sa zrobilo, a nevŕtala by som do toho
p. primátor
- my ako mesto si za tým stojíme a nemienim sa stretávať s protistranou
- jednoducho je to pravda a na tých obedoch si s nimi bola
p. Havírová
- som zvedavá ako dopadne nemocnica, keď bol Tvarůžek tu bolo povedané, že si aj ulieval a všetko
išlo, ešte chcel aj budovať, títo prišli sú tu mesiac aj s cestou a už sú v strate a prišli pýtať peniaze
- ja už tomu nerozumiem, ja nie som ekonóm, to sa hovorí
p. primátor
- pripomína mi to ako keby rozprával p. Tvarůžek, my hájime mesto
p. Havírová
- nerozumiem finančnej stránke nemocnice, určite tu bude nejaký zámer pritiahnuť strategického
investora, ak už o tom rozmýšľaš p. primátor, my sa tiež chceme zúčastniť toho výberového konania
p. primátor
- ak mesto vedie súdny spor s niekým a ak o týždeň ide poslanec s protistranou na obed, je to dosť čudné
- ja sa s týmito ľuďmi stretávať nebudem
p. Havírová
- ja som tu okresná prednostka, ja sa budem stretávať s kým uznám za vhodné, počúvam názory aj
iných, neexistuje tu pre mňa len Kežmarok ale celý okres
p. Matia
- dávam procedurálny návrh na ukončenie diskusie
Hlasovanie za procedurálny návrh na ukončenie diskusie
za: 8, proti:7, zdržal sa: 0
za: Jankura, Zreľak, Škára, Müncnerová, Havírová, Polák, Majorová Garstková, Matia
proti: Škára, Holova, Jendrejčák, Sabolová, Hencel, Levická, Perignáth
Ďalej sa číta návrh uznesenia.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov:
a) berie na vedomie, že primátorovi mesta Kežmarok PhDr. Mgr. Jánovi Ferenčákovi podľa
§ 3 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu
Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 citovaného
zákona, teda 2,53 – násobok
b) schvaľuje podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v kontexte s § 11 ods. 4 písm. i)
zákona o obecnom zriadení PhDr. Mgr. Jánovi Ferenčákovi, primátorovi mesta Kežmarok,
zvýšenie mesačného platu určeného podľa bodu a) tohto uznesenia o 0% s účinnosťou od 01. 03.
2017.
Keďže si poslanci scvhálili tajnú voľbu, prebehlo tajné hlasovanie, výsledky ktorého prečítal predseda
volebnej komisie p. Jendrejčák
Za predložené uznesenie prebehlo tajné hlasovanie.
za: 7, proti: 6, zdržal sa: 1
1 neplatný hlas
Návrh na uznesenie neprešiel.
p. primátor
- vyjadril sa, že aj keby ste mi na nulu znížili plat, aj tak budem robiť pre mesto všetko, pretože ja to
neberiem a nerobím pre peniaze, ale beriem primátorstvo ako poslanie
- pre mňa je nadradený úmysel rozvíjať mesto Kežmarok a neuspokojovať jednotlivcov alebo nejaké
skupiny
- kľudne ak takýto návrh podáte, mňa tým neznechutíte
- poďakoval za podporu tým poslancom, ktorí ho podporili
5. Záver
Na záver primátor poďakoval prítomným za účasť a poprial im príjemný zvyšok dňa.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
primátor mesta

Ing. Karol Gurka
prednosta úradu

Overovatelia zápisnice:

Ing. Eleonóra Levická

Ing. Veronika Havírová

Zapisovateľka:

Veronika Klukošovská

