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Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta uskutočneného 

dňa 1.2.2016 v Mestskom kultúrnom stredisku 

 

 

Prítomní:    Mgr. Jana Majorová Garstková - predsedníčka komisie 

                                   Stanislav Čajka 

Mgr. Erika Cintulová    

Mgr. Sylvia Holopová 

Mgr. Roman Porubän 

Mgr. Pavol Kulanga     

                       
Ospravedlnení: Ing. Vojtech Wagner 

   PhDr. Milan Gacík 

   Ing. Jana Gantnerová 

 

Hostia:   Ing. Gabriela Bodnárová 

 

Zapisovateľka: Veronika Klukošovská 

 

 

 

Program:                    
 

 

1. Informácia o slávnostnom uvedení knihy Kežmarok a Tatry 

2. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 

3. Informácia o rozpočte pre rok 2016 

4. Prehľad projektov za rok 2015 

5. Informácia o účasti mesta na výstavách a veľtrhoch v roku 2016 

6. Rôzne  (rubrika v KN Tipy na výlety) 

 

Predsedníčka komisie privítala členov Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu 

a propagácie mesta a prítomných hostí na zasadnutí. 

 

K bodu č. 1 
 

Ing. Bodnárová informovala o dodaní knihy podľa zmluvných podmienok. Uviedla, že 19. februára 

sa uskutoční slávnostné uvedenie knihy v hoteli Hviezdoslav.  
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K bodu č. 2 
 

Ing. Bodnárová zrekapitulovala čerpanie rozpočtu za rok 2015. Rozpočet bol naplnený na 97,73 %. 

Z rozpočtu sa vytlačili propagačné letáčiky v nemeckom a anglickom jazyku, ktoré budú 

umiestnené v informačných centrách a hoteloch. Zabezpečili sa baneri  v anglickom a slovenskom 

jazyku, od p. Mikulášika v cene 400 €, na ktorých sú zobrazené všetky historické pamiatky mesta. 

Bol dotlačený leták slovenské kráľovské mestá a upravená cesta v lesoparku Sever. V novom roku 

sa plánuje v lesoparku osadenie chýbajúcich tabúl. 

 

Mgr. Cintulová sa zaujímala o využitie prenajatej plochy na letisku v meste Poprad.  

 

V prípade prenájmu išlo o umiestnenie propagačných materiálov.  

 

K bodu č. 3 
 

Ing.  Bodnárová by sa chcela v novom roku venovať najmä kalendáru podujatí na internetovej 

stránke mesta Kežmarok a spolupráci s usporiadateľmi podujatí. Ďalej rubrike Tipy na výlet, ktorá 

by vychádzala v novinách, z čoho by neskôr mohla vzniknúť spolupráca s podnikateľmi v meste.   

 

Členovia komisie viedli diskusiu o zrušení predaja novín Kežmarok, ktoré dnes vychádzajú ako 

mesačník. Toto rozhodnutie viedlo k zníženiu informovanosti verejnosti o udalostiach v meste 

a zároveň aj k zníženiu propagácie mesta Kežmarok. Taktiež diskutovali o zavedení opätovného 

písania kroniky v knižnej forme.  

 

Ing. Bodnárová predniesla návrh 17. februára 2016 zorganizovať stretnutie zamerané na rozvoj 

spolupráce s podnikateľmi. Ďalej v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom rozbehnúť 

aktivity s novou sálou mestskej knižnice, v ktorej by sa rozšírili informačné služby a regionálna 

propagácia – rôzne expozície. Táto sála bola z  95% financovaná z európskych fondov, z tohto 

dôvodu nemôže byť využitá na komerčné účely po dobu 5 rokov.  

 

Spropagovanie mesta cez výstavy a veľtrhy zabezpečuje oblastná organizácia cestovného ruchu na 

výstavách v Prahe, Budapešti a Ostrave.  

 

Mgr. Porubän otvoril diskusiu o snahe priviesť turistov k myšlienke prenocovať v meste za pomoci  

cestovných kancelárií, ktoré sprostredkúvajú zájazdy.  Informovať turistov o možnostiach v meste, 

rozšírení otváracích hodín pamiatok a organizovaní podujatí v centre mesta.  

 

Komisia ďalej diskutovala o žiadosti o aktualizáciu a zmenu vzhľadu internetovej stránky mesta 

Kežmarok. Ďalej členovia navrhli zmenu formátu  brožúry z  A4 na menší formát A6.  Presunutie 

financií z rozpočtu na rok 2016 z prenájmu plochy letiska Poprad na výrobu propagačného 

materiálu. Členovia komisie diskutovali tiež o možnosti vysielanie krátkych spotov o meste 

Kežmarok v českej televízii, na skúšobnú dobu 1 roka. Ďalej sa zaoberali znížením rozpočtu vzťahy 

so zahraničnými partnerskými mestami o 1 500 € a presunom týchto financií do rozpočtu 

propagačné materiály.  

 

Mgr. Porubän informoval členov komisie o príprave betlehema v lýcejnom parku pri 300. výročí 

postavenia evanjelického kostola v roku 2017. 
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K bodu č. 4 
 

Zhrnutie jednotlivých projektov: 

Rekonštrukcia knižnice  

Historicko– prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier 

Park Svetlonosky –  členovia navrhli zistenie stavu sochy svetlonosky na najbližšom zasadnutí MsZ  

a termín ukončenia jej inštalácie  

Zatepľovanie polikliniky 

Zatepľovanie materských škôl 

Rozšírenie bezpečnostného kamerového systému v meste Kežmarok – Mgr. Porubän navrhol 

umiestnenie kamerového systému na budovu Lýcea 

 

K bodu č. 5 

 

Mgr. Cintulová pozvala členov na výstavu venovanú Dr. Alexandrovi. V súvislosti s touto výstavou 

ponúka múzeum školám vyučovanie hodiny o Dr. Alexandrovi a Thökolym zadarmo.  

 

K bodu č. 6 

 

Členovia komisie poukázali na nejasnosti vo VZN a to napr. chýbajúce hodnotiace kritéria, 

finančné limity a časové vymedzenia. Z tohto dôvodu komisia neodporúča schválenie Návrhu 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov.  

   

 

 

 

 

 

 

Podpis                                                                                               Podpis 

 

 

         Zapísala: 

Mgr. Jana Majorová Garstková            Veronika Klukošovská  

predsedníčka komisie                                                                        

 

Rozdeľovník:      

- členovia komisie 

- primátor mesta 

- zástupca primátora 

- Ing. G. Bodnárová, referentka pre marketing, propagáciu a regionálny rozvoj 

- poslanci MsZ 


