MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
Hlavné námestie 1, 060 01 KEŽMAROK

Komisia kultúry a spol. života
Číslo záznamu:
/2015
Číslo spisu:
/2015
Zápisnica
zo zasadnutia Komisie kultúry a spoločenského života pri MsZ v Kežmarku,
ktoré sa konalo 3.2.2016 o 14,30 hod. v budove KaSS, Kežmarok
Prítomní členovia z Komisie kultúry a spoločenského života :
Ing. Vojtech Wagner, Gertrúda Scholtzová, Mgr. Gabriela Kantorková,
MUDr. Mgr. Jana Víznerová, , Juraj Švedlár,
Hostia :

Mgr. Barbora Kaprálová, Mgr. Ivona Staníková

Ospravedlnení :

Mgr. Milan Choma, Vladimír Vaverčák, Mgr. Jozef Matia,
Ing. Dominik Jakub, Ing. Jana Pajonko

Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Zhodnotenie kultúrnych aktivít z decembra 2015
Príprava kultúrnych programov a aktivít na rok 2016
Rozpočet na rok 2016 pre kultúru a spoločenský život v Kežmarku
Rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie otvoril predseda komisie Ing. Vojtech Wagner a zároveň privítal prítomných
členov komisie aj pozvaných hostí.
2. Kontrola uznesení
p. Wagner informoval, že komisia pracuje, päť uznesení je v plnení, jedno uznesenie je
splnené a jedno uznesenie sa ruší.
Splnené uznesenie:
Uznesenie č. 13/2015: Komisia kultúry a spoločenského života navrhuje umiestniť bustu Dr.
Alexandra na podstavci pri radnici. Detaily odporúčame dohodnúť s odd. výstavby. Kultúrna
komisia zároveň žiada mesto aby financovalo pamätník vrátane podstavca a viacjazyčnej tabule.
- p. Wagner informoval, že po širšej diskusii sa mesto rozhodlo umiestniť bustu na budove
lýcea, financovať to bude mesto a slávnostne odhalenie busty bude 4.2.2016.
Uznesenia v plnení:
Uznesenie č. 2/2015: Kultúrna komisia navrhuje usporiadať verejnú diskusiu ohľadom využitia
amfiteátra.
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Uznesenie č. 10/2015: Komisia kultúry a spoločenského života súhlasi a podporuje návrh Dr.
Janovského na udelenie čestného občianstva mesta Kežmarok rodákovi prof. Mikulášovi Jelinkovi
pri príležitosti jeho životného jubilea.
- p. Wagner informoval, že na najbližšom zastupiteľstva t.j. 11.2.2016 by sa malo
schvaľovať udelenie čestného občianstva aj cien mesta.
Uznesenie č. 11/2015: Komisia kultúry a spoločenského života navrhuje udeliť cenu mesta p.
Jurajovi Švedlárovi pri príležitosti jeho 60. životného jubilea a cenu mesta detskému súboru
Maguračik pri príležitosti 40. výročia založenia súboru.
- p. Wagner informoval, že na najbližšom zastupiteľstva t.j. 11.2.2016 by sa malo
schvaľovať udelenie čestného občianstva aj cien mesta.
Uznesenie č. 12/2015: Komisia kultúry a spoločenského života navrhuje označiť park prof. Grosza
informačnou tabulou.
- p. Wagner informoval, že rozprával s Ing. Kelbelovou, a po revitalizácii parku nie je
problém osadiť informačnú tabulu
Uznesenie č. 14/2015: Komisia kultúry a spoločenského života žiada mesto, aby zabezpečilo
úpravu hrobového miesta Dr. Alexandra.
Zrušené uznesenie:
Uznesenie č. 15/2015: Komisia kultúry a spoločenského života doporučuje mestu podporiť vydanie
knihy Ozveny zo zamagurskej doliny od kežmarskej autorky PaedDr. Anny Šoltýsovej zakúpením
kníh v počte 100 ks v cene do 6,- €/1 ks.
- p. Wagner informoval, že po diskusii s primátorom mesta sa dohodlo, že mesto podporilo
vydanie iných publikácí ktoré boli pre mesto dôležitejšie a v súčasnosti nieje pre mesto
potrebné zakúpenie iných kníh.
3. Zhodnotenie kultúrnych aktivít z decembra 2015
P. Kaprálová stručne zhodnotila priebeh kultúrnych podujatí v mesiaci december 2015,
vianočné trhy, silvester. Členovia komisie sa zhodli na tom, že nová koncepcia vianočných trhov
bola prínosom pre občanov mesta a bola zhodnotená celková spokojnosť s podujatím.
4. Príprava kultúrnych programov a aktivít na rok 2016
P. Kaprálová informovala o príprave podujatí, ktoré organizuje kultúrne stredisko na
najbližšie obdobie s výhľadom na celý rok 2016. Členovia komisie dostali vytlačený prehľad
pripravovaných kultúrnych aktivít na celý rok 2016
5. Rozpočet na rok 2016 pre kultúru a spoločenský život v Kežmarku
P. Wagner informoval o schválenom rozpočte mesta Kežmarok pre kultúrny a spoločenský
život. Porovnal v jednotlivých položkách vyčerpané finančne prostriedky za rok 2015
s vyčlenenými financiami na rok 2016. Niektoré položky boli zvýšené, niektoré znížene čo bolo aj
rozanalyzované z akého dôvodu a čo sa plánuje zrealizovať v roku 2016
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6. Rôzne
- p. Wagner informoval o pripravovanom návrhu na čestné občianstvo mesta a na udelenie
cien mesta Kežmarok.
- komisia sa zaoberala pripravovaným VZN o udeľovaní dotácií. Členovia komisie
v podstate nemajú žiadne pripomienky k návrhu len sa zhodli na potrebe zachovania
bodového hodnotenia kultúrnych klubov tak ako to je v doterajšom zatiaľ platnom VZN.
- p. Wagner informoval, že do konca februára môžu požiadať kultúrne kluby v zmysle
platného VZN o dotácie. Členovia sa dohodli, že žiadosti zozbiera p. Staníkova z odboru
školstva, p. Švedlár prepočíta výšku dotácií pre jednotlivé kluby a na najbližšom
zasadnutí komisia skontroluje a odsúhlasi rozdelenie dotácií a materiál sa predloží na MZ,
ktoré bude 17.3.2016.
- p. Wagner informoval o pripravovaných podujatiach pri príležitosti 100. výročia úmrtia
Dr. Alexandra.
7. Návrh na uznesenie
Na tomto zasadnutí nebolo prijaté žiadne uznesenie.
8. Záver
Členovia komisie sa dohodli, že ďalšie stretnutie komisie sa uskutoční pravdepodobne dňa
3.3.2016.o 14:30. Na záver predseda komisie poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie komisie.

podpis
Ing. Vojtech Wagner
predseda komisie
kultúry a spol. života
Rozdeľovník:
- členovia komisie
- primátor MsÚ
- prednosta MsÚ
- viceprimátor MsÚ
- vedúci oddelení MsÚ
- poslanci mesta

podpis
Ing. Jana Pajonko
zapisovateľka

