MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
Hlavné námestie 1, 060 01 KEŽMAROK

Zápisnica
zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta uskutočneného
dňa 5.4.2016 v zasadačke MsÚ
Prítomní:

Mgr. Jana Majorová Garstková - predsedníčka komisie
Mgr. Erika Cintulová
Mgr. Sylvia Holopová
Ing. Vojtech Wagner
Mgr. Pavol Kulanga

Ospravedlnení:

PhDr. Milan Gacík
Ing. Jana Gantnerová
Mgr. Roman Porubän
Stanislav Čajka

Hostia:

Ing. Gabriela Bodnárová
Ing. Monika Rontová
Ing. Zuzana Šlosárová

Zapisovateľka:

Veronika Klukošovská

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Privítanie (Majorová Garstková)
Prehľad o podaných a realizovaných projektoch k 30. 03. 2016 (Rontová)
Informácia o pripravovaných aktivitách referátu KPaRR pre 2.Q 2016 (Bodnárová)
FB stránka mesta (Šlosárová)
Rôzne – príprava projektu osláv 700 rokov evanj. art. kostola

K bodu č. 1
Predsedníčka komisie privítala členov Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu
a propagácie mesta a prítomných hostí na zasadnutí.
K bodu č. 2
Ing. Rontová informovala členov komisie o podaných a realizovaných projektoch.
Zhrnutie jednotlivých projektov:
1. Rozšírenie bezpečnostného kamerového systému
2. Zateplenie ZŠ Dr. D. Fischera
3. Rekonštrukcia strechy a telocvične ZŠ Nižná brána
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Obnova meštianskeho domu na Hlavnom námestí č. 52
Vytvorenie bezbariérového prostredia - ZOS
Modernizácia priestorov CVČ – umelá lezecká stena
Modernizácia kuchyne zariadenia pre seniorov
Podnosový plastový systém – vydávanie jedál pre imobilných v zariadení pre seniorov
Oprava a maľby vstupu historického cintorína a plochy v časti vstupu na galériu
historických mohýľ
10. Prístavba a nadstavba MŠ Možiarska
11. Zníženie energetickej náročnosti MŠ Severná – zateplenie objektu
12. Kompostáreň na biologicky rozložiteľný odpad – v rámci tohto projektu navrhla Ing.
Holopová vytvorenie kompostárne na odpad z reštaurácii
13. Historicko-kultúrno-prírodná Cesta okolo Tatier
4.
5.
6.
7.
8.
9.

K projektu cyklochodníka prebehla diskusia o potrebe osadenia dopravného značenia resp. zábran
na križovatke na ul. Nábrežná. Okrem iného členovia komisie navrhli možnosť osadenia lavičiek
popri trase cyklochodníka v smere na Huncovce. Zároveň členovia komisie požiadali p. Rontovú,
aby pri príprave projektov týkajúcich sa rozšírenia bezpečnostného kamerového systému, bola v
budúcnosti jedna z kamier umiestnená pri lýceu.
K bodu č. 3
Ing. Bodnárova oboznámila členov komisie s pripravovanými aktivitami referátu KPaRR pre 2.Q
2016, ktoré zahŕňajú:
1. otvorenie letnej turistickej sezóny 1. 5. 2016 na nádvorí hradu,
2. riešenie verejných toaliet
– osadenie plastovej tabule s rozmermi 60x100 cm s informáciou o otváracej dobe, ktorá bude
v letnej sezóne prispôsobená otváracím hodinám okolitých turistických pamiatok (lýceum,
evanjelický kostol...),
Komisia navrhla zmenu otváracích hodín verejných toaliet nachádzajúcich sa pri
radnici takto:
od 1. 5. – 30 . 9. v čase od 10:00 – 18:00 hod.
Komisia navrhla zmenu otváracích hodín verejných toaliet nachádzajúcich sa pri
kostoloch takto:
od 1. 10 – 30. 4. v čase od 10:00 - 16:00 hod.
3. otvorenie cyklochodníka – 23. 04. 2016 – podujatie bude spojené s jarnými pretekmi pre
deti a mládež so štartom na nádvorí hradu a s cieľom pri čističke odpadových vôd v smere
na Zlatnú, kde prebehne aj slávnostné otvorenie cyklochodníka.
4. 29. 4. 2016 – pracovné rokovanie v Hajdúszoboszló – spojené s prezentáciou mesta
5. 11. 5. 2016 – sa uskutoční slávnostné mestské zastupiteľstvo, spojené s udeľovaním ocenení
a čestného občianstva
6. nový web – harmonogram bol predložený primátorovi mesta
7. spolupráca s partnerskými mestami – realizácia zájazdu Lanškrounská kopa
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Členovia komisie diskutovali o aktualizácii propagačných materiálov o meste s možnosťou pridania
mapy mesta a GPS súradníc pamiatok do týchto materiálov. V rámci diskusie členovia navrhli
možnosť vytvorenia brožúry o festivale EĽRO, ktorá by bola financovaná z prostriedkov
vyčlenených na toto podujatie a sumarizovala by tento festival.
Ing. Bodnárová informovala členov o možnosti zakúpenia nových leteckých fotografií mesta od
spoločnosti CBS v sume cca 229 € + DPH. Ďalej navrhla vytvorenie nového turistického chodníka
zameraného na život Dr. Frölicha.
K bodu č. 4
Ing. Šlosárová informovala prítomných o zverejnení návrhu na pomoc s propagáciou malých
a stredných podnikateľov na stránke FB mesta, ktorý bol uverejnený 30. 11. 2015. Tento návrh bol
tiež odvysielaný v magazíne KTV – č. 497/2015. Ďalej Ing. Šlosárová uviedla, že v Novinách
Kežmarok, vydanie č. 3 bola zverejnená výzva na spoluprácu pri propagácii podujatí
prostredníctvom
spoločného
kalendára
podujatí,
na
internetovej
stránke
www.
kezmarok.sk/podujatia.
Na záver komisia diskutovalo o opätovnom zavedení tlače mesačného kalendára podujatí
a o propagácii festivalu EĽRA. Mgr. Holopová v závere pozvala členov komisie na podujatie Noc
s literatúrou, ktoré sa uskutoční 11. 05. 2016 v priestoroch hradu, hotelu Hviezdoslav a v barónke.
Uznesenia:
01/2016
Komisia odporúča oddeleniu ÚPŽPaSP zabezpečiť osadenie dopravného značenia resp. zábrany
na križovatke na ul. Nábrežná – pri výjazde (resp. zjazde) z lávky.
02/2016
Komisia odporúča oddeleniu ÚPŽPaSP zabezpečiť osadenie lavičiek popri trase cyklochodníka v
smere na Huncovce.
03/2016
Komisia odporúča rozšírenie bezpečnostného kamerového systému o kameru umiestnenú pri
evanjelických kostoloch tak, aby monitorovala územie medzi kostolmi.
04/2016
Komisia odporúča zabezpečenie otváracích hodín verejných toaliet tak, ako je uvedené v zápise.
05/52016
Komisia odporúča organizačnému výboru EĽRO vytvorenie brožúry o festivale EĽRO, ktorá by
bola financovaná z prostriedkov vyčlenených na toto podujatie a sumarizovala by tento
festival.
06/2016
Komisia odporúča zakúpenie leteckých fotografií mesta Kežmarok od spoločnosti CBS za
navrhovanú sumu.
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07/2016
Komisia odporúča vytvorenie návrhu chodníka venovaného dielu D. Fröhlicha.
08/2016
Komisia podporuje pravidelné spracovanie, tlač kalendára kultúrnych podujatí a jeho
zverejňovanie v médiach mesta a požaduje udržanie tejto aktivity aj v budúcnosti.

Podpis

Podpis
Zapísala:
Veronika Klukošovská

Mgr. Jana Majorová Garstková
predsedníčka komisie

Rozdeľovník:
- členovia komisie
- primátor mesta
- zástupca primátora
- vedúca oddelenia ÚP, ŽP a SP
- náčelník Mestskej polície
- Ing. G. Bodnárová, referentka pre marketing, propagáciu a regionálny rozvoj
- poslanci MsZ
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