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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 22.11. 2016 o 15.00 hod. v zasadačke MsÚ 

 

 

Prítomní:    Mgr. Jana Majorová Garstková - predsedníčka komisie 

                                    Ing. Vojtech Wagner  

Mgr. Erika Cintulová 

Mgr. Sylvia Holopová 

Mgr. Pavol Kulanga 

        

                        

Ospravedlnení:  PhDr. Milan Gacík 

Ing. Jana Gantnerová 

 Stanislav Čajka 

 Mgr. Roman Porubän 

 

Hostia: Ing. Gabriela Bodnárová 

 Ing. Zuzana Šlosárová 

 Ing. Monika Rontová 

 

Zapisovateľka: Veronika Klukošovská 

 

 

 

 

Program:                    
 

1. Privítanie (Mgr. Majorová Garstková)  

2. Informácia o rozpočte odd. projektov a verejného obstarávania pre rok 2017 (Ing. Rontová) 

3. Prehľad projektov na rok 2017 (Ing. Rontová) 

4. Rozpočet na rok 2017 (Ing. Bodnárová, Ing. Šlosárová) 

5. 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 nové informácie ohľadom pripravovanej web. stránky mesta. Ing. Bodnárová 

informovala komisiu o podpise zmluvy a začatí plynutia 2-týždňovej lehoty. Predpokladané 
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spustenie novej web. stránky je plánované na začiatok roka 2017. Hlavnými administrátormi by 

mali byť Marek Kollár a Ing. Dana Skupinová (informatička Mesta Kežmarok). 

 
K bodu č. 2 

 

Ing. Rontová predložila členom návrh rozpočtu oddelenia projektov a verejného obstarávania: 

 

Prvok 1.2.3 – Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov ........................69 000,- € 
 

Daný prvok obsahuje výdavky na vyhotovenie štúdie na „Revitalizáciu 4 vnútroblokov v meste 

Kežmarok“, prípravu žiadostí o dotácie, spolufinancovanie projektov a externé služby súvisiace 

s projektami a verejným obstarávaním. Ďalej obsahuje výdavky na projekt (štúdiu) „Smart City“, 

„Mestské zásahy“ a „Budovanie stanovíšť podzemných kontajnerov v meste Kežmarok. V rámci 

daného bodu požiadala Mgr. Majorová Garstková, aby Ing. Rontová pripravila na ďalšie zasadnutie 

komisie prehľad podporených projektov v roku 2016 s informáciou, koľko finančných prostriedkov 

poskytlo mesto a koľko prostriedkov pochádza z externých zdrojov.  

 

Prvok 2.1.5. – Turistické a cyklistické trasy ...................................................................728 500,- € 

 

Daný prvok obsahuje výdavky spojené so začatím realizácie investičnej akcie Historicko-kultúrno-

prírodná cesta okolo Tatier II. Etapa, výdavky na projektovú dokumentáciu ďalšej etapy 

cyklistického chodníka (od ukončeného chodníka „pod Turbínou“ smerom k.ú. Huncovce) a na 

realizáciu mikroprojektu INTERREG SR – PL 2014-2020 „Doplnenie mobiliáru k existujúcim 

cyklistickým chodníkom“.  

 

Po diskusiu k danému prvku navrhli a zároveň odporučili členovia komisie vytvorenie lávky 

pri Turbíne (aby mohli aj záhradkári využívať cyklochodník). 

Komisia opätovne odporúča riešenie situácie na cyklochodníku osadením značenia v blízkosti 

križovatky na ulici Sihoť.  
 

 

K bodu č. 3 

 

Ing. Rontová predložila členom komisie prehľad projektov na rok 2017: 

 

1. Príprava žiadosti o dotácie a spoluf. proj.  

2. Historicko-kultúrna-prírodná cesta okolo Tatier II. Etapa  

 

Projekty podané v r. 2016 – v procese hodnotenia resp. plánované podať v r. 2017 

 

1. Kompletizácia kamerového systému v meste Kežmarok v oblasti prevencie kriminality  

2. Senior park (podpora inovatívnych prvkov a prístupov smerujúcich k aktivizácii 

prijímateľov sociálnej služby a ich začleneniu do komunity) 

3. Rozhľadňa na Kežmarkom – možnosť spolupráce s mestom Nowy Targ 

4. Asanácia dvorného traktu a rekonštrukcia hlavného objektu na ul. Hradné nám. 3 Kežmarok 

5. Mobiliár k cyklochodníku 

6. Monografia mesta Kežmarok 
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7. PSS „Skrášli svoje okolie“ Úprava schodísk sídl. Sever 

8. Revitalizácia vnútroblokov v meste Kežmarok 

9. Rezbárske sympózium 

10. Cyklistický chodník IV. Etapa 

11. MŠ Možiarska – zateplenie, prístavba a úprava okolia 

12. Mestské zásahy – podnety občanov na využitie nefunkčných objektov v meste Kežmarok 

13. Budovanie stanovíšť podzemných kontajnerov – vyhotovenie štúdie 

14. Občania skrášľujú svoje okolie 

 

Komisia odporúča zaradiť do rozpočtu na rok 2017 umiestnenie kamerového systému pri 

Drevenom artikulárnom kostole.  
 

 

K bodu č. 4 
 

Ing. Šlosárová spolu s Ing. Bodnárovou oboznámila členov komisie s návrhom rozpočtu referátu 

komunikácie, propagácie, marketingu a regionálneho rozvoja na rok 2017: 

 

Prvok 1.2.1. Strategické plánovanie  ...............................................................................        1 000 € 
 

Prvok 2.1.1. Marketingová stratégia  ..............................................................................              0 € 

 

Prvok 2.1.2 Mestské propagačné materiály a služby .....................................................     24 000 € 
1. Propagácia mesta navonok.......................................................................................      1 800 € 

2. Propagačné materiály (grafika, tlač) .......................................................................     11 150 € 

3. Propagačné predmety ..............................................................................................      7 100 € 

4. Informačné tabule ....................................................................................................      2 150 € 

5. Ďalšie služby propagácie .........................................................................................      1 800 € 

 

K danému prvku prebehla diskusia, v ktorej členovia navrhli spojiť položky týkajúce sa reklamy do 

jednej položky pod názvom reklama mesta v sume 550 €. Počas diskusie Mgr. Cintulová vyjadrila 

nespokojnosť s aktuálnym stavom výlepných tabúľ v správe Technických služieb. Mgr. Holopová 

navrhla pri výrobe nových tabúľ osloviť školy v rámci ich odborných výcvikov. Zároveň navrhla, 

aby sa pri propagácie mesta vychádzalo najmä z jeho histórie, a to pamiatok a známych osobností 

mesta. V meste chýba produkt cestovného ruchu. Mgr. Majorová Garstková navrhla, aby sa pri 

tvorbe nového produktu mesto zameralo na významé osobnosti (napr. Po stopách Hviezdoslava). 

 

Prvok 2.1.3. Kežmarská informačná agentúra  ..............................................................     21 150 € 
- z rozpočtu MsKs 

 

Prvok 2.2.1 Web stránka mesta .......................................................................................       2 000 € 
- Ing. Bodnárová informovala o možnosti vytvorenia mobilnej aplikácie.  

 

Prvok 2.2.2. Kežmarská televízia  ....................................................................................     75 790 €  
 

Prvok 2.2.3 Kežmarskú noviny  .......................................................................................     54 280 € 
- Komisia opätovne vyjadrila nespokojnosť s periodicitou vydávania novín Kežmarok. Ing. 

Šlosárová, preto navrhla urobiť prieskum spokojnosti občanov. 
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Prvok 2.2.4. Monografia mesta  .......................................................................................     40 000 €  
 

Prvok 2.2.6 Vzťahy so zahraničnými partn. mestami  ..................................................     26 000 € 
 

     

K bodu č. 5 

 

Komisia regionálne rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta odporúča schváliť predložený 

návrh rozpočtu referátu komunikácie, propagácie, marketingu a regionálneho rozvoja na rok 2017. 

 

Komisia regionálne rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta odporúča schváliť predložený 

návrh rozpočtu oddelenia projektov a  verejného obstarávania na rok 2017.  

 

 

 

Podpis                                                                                               Podpis 

 

 

         Zapísala: 

Mgr. Jana Majorová Garstková            Veronika Klukošovská  

predsedníčka komisie                                                                        

 

Rozdeľovník:      

- členovia komisie 

- primátor mesta 

- zástupca primátora 

- Ing. G. Bodnárová , poverená ved. OPaVO 

- poslanci MsZ 


