
MESTO  KEŽMAROK 
Mestský úrad 

Hlavné námestie 1, 060 01  KEŽMAROK 

 
 

Komisia kultúry a spol. života 

Číslo záznamu:       /2016 

Číslo spisu:             /2016 

Z á p i s n i c a 

 

zo zasadnutia Komisie kultúry a spoločenského života pri MsZ v Kežmarku,  

ktoré sa konalo 7.4.2016 o 14,30 hod. v Dome stretávania KNS, Priekopa 1, Kežmarok 

 

Prítomní členovia z Komisie kultúry a spoločenského života :  

                                        Ing. Vojtech Wagner, Mgr. Jozef Matia, Juraj Švedlár,  

                                        Gertrúda Scholtzová, Mgr. Gabriela Kantorková, Helena Ščurková  

                                                    

Hostia :                           Mgr. Ivona Staníková  

                                   

Ospravedlnení :            MUDr. Mgr. Jana Víznerová, Mgr. Milan Choma, Ing. Dominik Jakub, 

                                      Vladimír Vaverčák 

 

Program :                    1. Otvorenie 

                           2. Kontrola  uznesení  

                           3. Informácie o otvorení letnej turistickej sezóny 

                                     4. EĽRO 

                                     5. Plánované kultúrne aktivity počas leta 

                                     6. Rôzne 

      7. Návrh na uznesenie 

      8.Záver 

1.Otvorenie 

 

 Zasadnutie  Komisie kultúry otvoril predseda komisie Ing. Vojtech Wagner a zároveň 

privítal členov komisie aj pozvaných hostí. Predstavil novú zapisovateľku komisie kultúry 

a spoločenského života pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku  Helenu Ščurkovu s účinnosťou 

od 01. apríla 2016.  

 

2. Kontrola uznesení 

 

 Predseda komisie Ing. Vojtech Wagner zhodnotil uznesenia prijaté na predchádzajúcich 

zasadnutiach komisií. 

 

     Splnené uznesenie: 

 

Uznesenie č. 14/2015: Komisia kultúry a spoločenského života žiada mesto, aby zabezpečilo 

úpravu hrobového miesta Dr. Alexandra. 

Mesto v rámci možnosti zabezpečilo opravu hrobového miesta Dr. Alexandra . O jeho úpravu sa 

bude naďalej starať.  

Uznesenie č. 1/2016: Kultúrna komisia schvaľuje rozdelenie dotácii pre kultúrne kluby podľa 

pripraveného návrhu.  

Na MZ dňa 21.3.2016 bolo schválené rozdelenie dotácií podľa návrhu komisie.  
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 Uznesenia v plnení: 

 

Uznesenie č. 2/2015 Kultúrna komisia navrhuje usporiadať verejnú diskusiu ohľadom využitia 

amfiteátra. 

Uznesenie č. 12/2015: Komisia kultúry a spoločenského života navrhuje označiť park prof. Grosza 

informačnou tabulou. 

 

3. Informácie o otvorení letnej turistickej sezóny 

 

 Mgr. Gabriela Kantorková informovala prítomných o otvorení letnej turistickej sezóny, 

ktorá bude dňa 1. mája 2016 na Hradnom nádvorí spojená s Dňom matiek. Oboznámila prítomných 

s pripravovaným programom . 

 

4. EĽRO 

 

 Mgr. Gabriela Kantorková oboznámila prítomných členov s prípravou pestrého kultúrneho 

programu aj s pripravovanými novinkami podujatia. 

 

5.Plánované kultúrne aktivity počas leta 

 

 Mgr. Gabriela Kantorková informovala o príprave podujatí, ktoré organizuje kultúrne 

stredisko na mesiac apríl, máj, jún 2016. Pán Juraj Švedlár prítomných oboznámil s programom 

Zamagurských folklórnych slávnosti a Festivalu krojované bábiky. 

 

6. Rôzne 

 

 Predseda komisie oboznámil prítomných o ocenení  významných osobnosti v rámci kultúry 

CENY MESTA KEŽMAROK. Odovzdávanie ocenení by malo byť 11. 05. 2016 na slávnostnom 

mestkom zastupiteľstve.  

 

 Členovia komisie sa dohodli na pláne zasadnutí komisie pre rok 2016: 

  2.  6.2016 o 15,00 hod v Dome stretávania KNS Priekopa 1, 060 01 Kežmarok 

13.10.2016 o 15,00 hod. v Dome stretávania KNS Priekopa 1, 060 01 Kežmarok 

10.11.2016 o 15,00 hod. v Dome stretávania KNS Priekopa 1, 060 01 Kežmarok 

V prípade potreby sa môže zvolať aj ďalšie zasadnutie komisie v inom termíne. 

 

 Komisia kultúry a spoločenského života diskutovala o zvýšení vstupného na podujatie 

EĽRO. Vzhľadom k množstvu, pestrosti a ponuke programu počas celého dňa komisia odporúča 

zvýšiť cenu vstupného v deň podujatia na bráne a zároveń ponechať súčasnú cenu pre občanov 

mesta Kežmarok v predpredaji. 

 

7. Návrh na uznesenie 

 

 Na tomto zasadnutí nebolo prijaté žiadne uznesenie.  
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8. Záver 

 

 Členovia komisie sa dohodli, že ďalšie stretnutie komisie sa uskutoční podľa plánu dňa 

2.6.2016.o 15:00 h. Na záver predseda komisie poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie komisie.                                                                               

 

      

 

 

 

 

 

 

podpis                       podpis 

Ing. Vojtech Wagner  Helena Ščurková 

predseda komisie 

kultúry a spol. života 

 

 zapisovateľka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdeľovník:      

-  členovia komisie 

-  primátor MsÚ 

-  prednosta MsÚ 

-  viceprimátor MsÚ 

-  vedúci oddelení MsÚ                                                                                       
-  poslanci mesta    


