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Komisia kultúry a spol. života 

Číslo záznamu:  28115 /2016 

Číslo spisu:              69 /2016 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

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

ktoré sa konalo 13.5.2016 o 15,00 hod. v Dome stretávania KNS, Priekopa 1, Kežmarok 

 

 

Prítomní členovia z Komisie kultúry a spoločenského života :  

 

Ing. Vojtech Wagner, Mgr. Jozef Matia, MUDr. Mgr. Jana Víznerová     

Gertrúda Scholtzová, Mgr. Gabriela Kantorková, Helena Ščurková, 

Mgr. Milan Choma,  

                                                    

Hostia :        Mgr. Ivona Staníková, Mgr. Barbora Kaprálová 

                                   

Ospravedlnení :     Ing. Dominik Jakub, Juraj Švedlár, Vladimír Vaverčák 

                                   

    

Program:  1.Otvorenie 

2. Kontrola  uznesení  

                 3. EľRO 

                              4. Plánované kultúrne aktivity počas leta 

                               5. Rôzne 

6. Návrh na uznesenie 

   7. Záver 

 

1.Otvorenie 

 

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

privítal členov komisie aj pozvaných hostí.   

 

2. Kontrola uznesení 

 

 Predseda komisie  zhodnotil uznesenia prijaté na predchádzajúcich zasadnutiach komisií. 

 

Uznesenia v plnení: 

Uznesenie č. 2/2015 Komisia kultúry a spoločenského života navrhuje usporiadať verejnú diskusiu 

ohľadom využitia amfiteátra. 

 

Uznesenie č. 12/2015: Komisia  navrhuje označiť park prof. Grosza informačnou tabuľou. 

 

Diskusia ohľadom Amfiteátra v Kežmarku je naďalej otvorená. Bol návrh na lesopark na ktorom sa 

chcú spolupodieľať aj lesaci. Bolo by vhodné navrhnúť, vypracovať projekt na využitie priestorov 

amfiteátra. Ďalším bodom bolo aby sa mesto zaoberalo prevádzkou lyžiarskeho vleku. Park prof. 

Grosza sa zatiaľ neupravuje.   
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3. EĽRO 
 

 Ohľadom vstupného na EĽRO komisia navrhuje: 

- pri vstupnej bráne aby cena lístka pre dospelú osobu bola 5 eur 

- neobmedzený vstup 3 dňový na 8 eur na osobu v predpredaji pre občanov mesta Kežmarok 

- vstup zadarmo ZŤP s červeným preukazom spolu s doprovodom 

- občan nad 62 rokov zadarmo 

- dieťa do výšky 120 cm zadarmo 

- pri kúpe nad 1000 ks zľava 20% 

- pri kúpe nad 300 ks zľava 10% 

 

Výbor EĽRA požiadal komisiu o návrh na vyplnenie dvoch prázdnych priestorov s veľkými 

výkladmi na prízemí novootvorenej knižnice. Ďalšia požiadavka bola, aby vláčikom počas EĽRA 

bolo zabezpečené kultúrne vyžitie. 

Komisia navrhla do výkladov dať do jedného tombolu a v druhom výklade oboznámiť účastníkov 

s históriou EĽRA. Tento rok je téma zameraná na kníh tlač a hrnčiarstvo. Počas jazdy vláčikom by 

bolo dobre sprevádzať len hraním pesničiek – skladbami od Mgr. Vincenta Jaša. 

 

4. Plánované kultúrne aktivity počas leta 
 

 Mgr. Gabriela Kantorková spolu s Mgr. Barborou Kapralovou informovali komisiu 

o príprave podujatí , ktoré organizuje kultúrne stredisko na mesiac máj, jún, júl 2016. Podujatia sú 

zverejnené na webovej stránke mesta Kežmarok v časti kultúra. 

 

5. Rôzne 

 

 V bode rôznom bola diskusia  o využití výkladov na prízemí novootvorenej knižnice. Bolo 

navrhnuté niekoľko spôsobov využitia, ale žiaden sa neprijal. 

 

6. Návrh na uznesenie 

 

Uznesenie č. 2/2016: 

 

 Komisia kultúry odporúča MZ schváliť zvýšenú cenu vstupného na EĽRO vzhľadom na 

zvýšené režijné náklady podľa pripraveného návrhu. 

 

 za: 6    zdržalo sa: 0    proti: 0  

 

 .  

 

7. Záver 

 

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

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

 

 podpis   

                                                                                                           podpis 

Ing. Vojtech Wagner  Helena Ščurková 

predseda komisie 

 

 zapisovateľka  



MESTO  KEŽMAROK 
Mestský úrad 

Hlavné námestie 1, 060 01  KEŽMAROK 

 
 

   


