MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
Hlavné námestie 1, 060 01 KEŽMAROK

Zápisnica
zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta uskutočneného
dňa 16.6.2016 v zasadačke MsÚ
Prítomní:

Mgr. Jana Majorová Garstková - predsedníčka komisie
Mgr. Erika Cintulová
Ing. Vojtech Wagner
Mgr. Roman Porubän

Ospravedlnení:

PhDr. Milan Gacík
Ing. Jana Gantnerová
Stanislav Čajka
Mgr. Sylvia Holopová
Mgr. Pavol Kulanga

Hostia:

Ing. Gabriela Bodnárová
Ing. Karol Gurka

Zapisovateľka:

Veronika Klukošovská

Program:
1. Privítanie (Majorová Garstková)
2. Informácia o plnení uznesení Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta č. 01/2016 - 08/2016 (Bodnárová)
3. Informácia o pripravovaných aktivitách referátu KPaRR pre 3. Q 2016 (Bodnárová)
4. Informácia o pripravovanej web stránke mesta Kežmarok (Bodnárová)
5. Informácia o aktualizácii propagačných materiálov o meste Kežmarok (Bodnárová)
6. Festival EĽRO + spolupráca s partnerskými mestami (Bodnárová)
7. Rôzne
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
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Ing. Bodnárová informovala členov komisie o plnení jednotlivých uznesení:
01/2016 – osadenie dopravného značenia resp. zábrany na križovatke na ulicu Nábrežná.
Uznesenie bolo prerokované s Ing. Kelbelovou, ktorá odsúhlasila umiestnenie dopr. značenia „zídi
z bicykla“ na križovatku.
02/2016 – osadenie lavičiek popri trase cyklochodník v smere Huncovce
Návrh bol prerokovaný s Ing. Kelbelovou, ktorá zamietla osadenie nových lavičiek, nakoľko na
trase sa už 2 lavičky nachádzajú.
03/2016 – rozšírenie bezpečnostného kamerového systému o kameru umiestnenú pri
evan.kostoloch
Návrh bol prerokovaný s náčelníkom MsP. Ing. Bodnárová informovala o možnosti zaobstarania
kamier v rámci projektu alebo zaradením položky do rozpočtu mesta.
04/2016 – zabezpečenie otváracích hodín verejných toaliet
Mesto zabezpečuje otváracie hodiny toaliet od 9:00 – 17:00 s ¾ hod. prestávkou na obed. Bufet
zabezpečuje otváracie hodiny od 9:00 – 17:00. Po diskusii navrhla komisia umiestniť označenie
toaliet na informačnú tabuľu Jakubská cesta.
05/2016 – vytvorenie brožúry o festivale EĽRO - Návrh bol predložený komisii EĽRA.
06/2016 – zakúpenie leteckých fotografií mesta Kežmarok od spoločnosti CBS
Návrh bol zamietnutý. Využitie už existujúcich fotografií.
07/2016 – vytvorenie návrhu chodníka venovaného dielu D. Frölicha
V rámci uznesenia informoval Ing. Gurka o príprave výstupu na Kežmarský štít.
08/2016 – pravidelné spracovanie, tlač kalendára kultúrnych podujatí a jeho zverejňovania
v médiách mesta - tlač funguje od mája 2016
K bodu č. 3
Ing. Bodnárová oboznámila členov s pripravovanými aktivitami referátu KPaRR pre 3.Q 2016,
ktoré zahŕňajú:
1. dokončenie 4. časti monografie o Kežmarku – od 18. storočia po súčasnosť s možnosťou
podať v decembri žiadosť o dotáciu na tlač knihy
2. presun Kežmarskej informačnej agentúry do priestorov pod novou knižnicou
Mgr. Cintulová navrhla zmenu otváracích hodín od 10:00 – 14:00, resp. od 11:00 – 15:00.
3. zavedenie projektu Tip na výlet v kežmarských novinách
4. organizácia Fotosúťaže o najkrajšiu fotografiu
5. obnova náučného chodníka v lesoparku Sever – osadenie lavičiek, príprava viacjazyčného
letáku
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6. odvysielanie klipu o meste Kežmarok v TV Praha – vyčlenený rozpočet 650,- €, v rámci kt.
bude odvysielaný aj videoklip o EĽRE
7. zľavová kupónnová knižka
Ing. Gurka informoval členov o zámere podporiť cestovný ruch – prostredníctvom tohto
projektu. Predpokladaný náklad by bol 3 000 ks v hodnote 1 600,- €. Časť nákladu by sa
propagovala priamym predajom a časť prostredníctvom ubytovacích zariadení. Maximálny
vklad podnikateľa pre propagáciu v knižke by bol 20,- €.
K bodu č. 4
Ing. Bodnárová informovala členom o posunutí harmonogramu p. primátorovi.
K bodu č. 5
V rámci aktualizácie propagačných materiálov informovala Ing. Bodnárová členov komisie
o dotlači aktuálnych materiálov a zároveň ich požiadala o pripomienkovanie materiálov k budúcej
aktualizácii.
K bodu č. 6
Členovia komisie diskutovali o účasti partnerských miest na festivale EĽRO, s možnosťou ich
vlastnej prezentácie mimo areálu EĽRA v budúcnosti.
K bodu č. 7
Ing. Bodnárová informovala prítomných o pracovnej ceste v Hajduszoboszlo, ktorá viedla k návrhu
na realizáciu spoločných projektov ako športová spolupráca či gastro dni.
Mgr. Porubän ďalej informoval členov o plánovanom 3-dňovom rezbárskom sympóziu.
Predpokladaný náklad na projekt by bol cca 70 00,- € spolu s technickými úpravami lýcejného
parku. V rámci projektu by boli v parku inštalované sochy s tematikou Nového zákona, vytvorené
priamo na mieste. Projekt by mal prebehnúť v spolupráci s Vyšegradskou štvorkou.
Ing. Bodnárová predložila návrh na úpravu rozpočtu pre rok 2016. Navrhuje presun čiastky
5 000,- € z rozpočtu mesta Kežmarok v prospech rozpočtu Mestského kultúrneho strediska.

Podpis

Podpis
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Zapísala:
Veronika Klukošovská

Mgr. Jana Majorová Garstková
predsedníčka komisie

Rozdeľovník:
- členovia komisie
- primátor mesta
- zástupca primátora
- Ing. G. Bodnárová, referentka pre marketing, propagáciu a regionálny rozvoj
- poslanci MsZ
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