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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 10. 10. 2016 v zasadačke MsÚ 

 

 

Prítomní:    Mgr. Jana Majorová Garstková - predsedníčka komisie 

Ing. Vojtech Wagner 

Ing. Jana Gantnerová 

Stanislav Čajka 

Mgr. Pavol Kulanga     

Mgr. Erika Cintulová    

 

             
Ospravedlnení: PhDr. Milan Gacík 

Mgr. Roman Porubän 

Mgr. Sylvia Holopová 

 

Hostia:   Ing. Gabriela Bodnárová 

 

Zapisovateľka: Veronika Klukošovská 

 

 

Program:                    
 

 

1. Privítanie (Majorová Garstková) 

2. Rozpočet na rok 2017 (Ing. Bodnárová) 

3. Záver  

 

 

K bodu č. 1 
 

Predsedníčka komisie privítala členov Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu 

a propagácie mesta a prítomných hostí na zasadnutí.  

 

Na začiatok stretnutia požiadala Ing. Bodnárovú o zhrnutie plnení z minulej komisie: 

 

1.  Web. stránka  

- uskutočnilo sa stretnutie komisie, ktorá predložila firmám zadanie upravenej web. stránky 

- bola vybraná firma WEBY GROUP – návrh zmluvy sa práve pripomienkuje 

- stanovisko k zmluve by malo byť do konca týždňa a následné spracovanie do 2 týždňov 

 

2. Brožúrka o Kežmarku - zapracovanie niektorých pripomienok z minulého stretnutia 

                                                - vytlačenie väčšieho množstva (cca 3 000 ks) bez výmeny papiera    
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3. mapka mesta – zatiaľ nebola oslovená umelecká škola, v trvaní 

 

K bodu č. 2  

 

Ing.  Bodnárová informovala prítomných členov o prvotnom návrhu rozpočtu referátu 

komunikácie a propagácie na rok 2017. 

 

Prvok 2. 1. 2. Mestské propagačné materiály a služby ....................................................32 850 € 
Komisia navrhla spojiť položky výroba banerov a roll up .... 1 200 €. Zvyšných 100 € navrhla 

presunúť na položku viacjazyčné letáky o Kežmarku a okolí, nové a trhacie mapy. Zároveň navrhla 

na danú položku presunúť finančné prostriedky z položky reklama mesta napr. MAX, FORUM, žel. 

stanica (danú položku zrušiť). Celková suma by tak tvorila 1 200 €. Okrem toho komisia navrhla 

spojiť položku spolufinancovanie projektov, spolupráca s inými subjektami s položkou podpora 

podujatí ....2 500 €. 

 

Prvok 2. 1. 3. Kežmarská informačná agentúra ............................................................. 21 500 € 
Vyškrtnúť položku prípadné rozšírenie služieb za prevádzku čitárne a finančné prostriedky 

presunúť na položku dovybavenie infocentra .... 4 700 €.  

 

Prvok 2. 2. 1. Web stránka mesta .......................................................................................1 980 € 

 

Prvok 2. 2. 2. Kežmarská televízia ......................................................................43 560 + 6 000 € 

 

Prvok 2. 2. 4. Monografia mesta .....................................................................................  27 000 € 
Tlač monografie (1 500 ks)  je zaradená do mikroprojektu.  

 

Prvok 2. 2. 6. Vzťahy so zahraničnými partn. mestami .................................................  8 000 € 
Po rozhovore s Ing. Gurkom informovala Ing. Bodnárová členov o návrhu vytvoriť samostatnú 

položku v rozpočte mesta k projektu rezbárske sympózium. Vyčlenených 2 000 € z tejto položky 

ponechať ako rezervu v danom prvku.  

 

Ďalšie návrhy referátu komunikácie pre rozpočet 2017 
Ing. Gantnerová navrhla namiesto výmeny prístrešku zaviesť v lesoparku fotopasce alebo umiestniť 

odpadkové koše.  

 

K bodu č. 3 

Počas diskusie navrhli členovia prerokovať návrh rozpočtu znovu na ďalšom zasadnutí komisie 

a prizvať Ing. Šlosárovú a Ing. Rontovú. 

 

Zároveň požiadali Ing. Bodnárovú o doplnenie informácii k náučnému chodníku, možnosti 

vytvorenia vyhliadkovej veži a k presunu Kežmarskej informačnej agentúry.  

Mgr. Cintulová pozvala členov komisie na konferenciu k 110. výročiu prevozu pozostatkov Imricha 

Thökölyho, ktorá sa uskutoční v dňoch 16. – 21. 10. 2016. 

 

Na záver stretnutia poďakovala predsedníčka členom komisie za účasť.  

Najbližšie zasadnutie Komisie sa uskutoční v týždni 7. - 11. 11. 2016. 
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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 

 

 


