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Komisia kultúry a spol. života 

Číslo záznamu:       /2016 

Číslo spisu:             /2016 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

 

 

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

ktoré sa konalo 1. 12. 2016 o 15,00 hod. v Dome stretávania KNS, Priekopa 1, Kežmarok 

 

 

Prítomní členovia z Komisie kultúry a spoločenského života :  

 

 

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

                                   Juraj Švedlár, Gertrúda Scholtzová, Mgr. Gabriela Kantorková,  

        

Hostia :                       Mgr. Ivona Staníková – vedúca odboru školstva 

 

                                   

Ospravedlnení :         Mgr. Milan Choma, Vladimír Vaverčák, Helena Ščurková 

 

Neospravedlnení :      Ing. Dominik Jakub 

 

Program :                  1. Otvorenie 

                         2. Kontrola  uznesení  

                         3. Zhodnotenie kultúrnych aktivít za posledné obdobie 

                                   4. Plánované kultúrne aktivíty na najbližšie obdobie 

    5. Príprava rozpočtu pre kultúru na rok 2017 

    6. Informácie o príprave vianočných trhov 

    7. Rozdelenie dotácií pre kultúru na rok 2017 

                                   8. Rôzne 

    9. Návrh na uznesenie 

                                 10. 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 Ing. Vojtech Wagner zhodnotil uznesenia prijaté na predchádzajúcich 

zasadnutiach komisií. 

 

Uznesenie v plnení: 

 

Uznesenie č. 2/2015 - ostáva naďalej v plnení  
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Uznesenie č. 12/2015 -  ostáva naďalej v plnení 

Uznesenie č.   3/2016 -  ostáva naďalej v plnení 

Uznesenie č.   4/2016 -  ostáva naďalej v plnení 

 

 

3.Zhodnotenie kultúrnych aktivít za posledné obdobie 

 

 Mgr. Gabriela  Kantorková zhodnotila kultúrne aktivity v rámci dvoch mesiacov  október 

a november 2016 nasledovne: 

 Konalo sa viacero hudobných koncertov v rámci Kežmarskej hudobnej jesene, Vo výstavnej 

sieni sa konali 2 výstavy, v kultúrnom stredisku sa konalo Popoludnie venované úcte k starším, 

pravidelne poslednú nedeľu v mesiaci bolo divadielko pre deti, konali sa 2 koncerty a programy pre 

školy. Podujatia mali úspech a je preto potrebné pokračovať v týchto tradičných kultúrnych 

programoch aj v budúcom roku.  

    

4. Plánované kultúrne aktivíty na najbližšie obdobie 

 

 Mgr. Gabriela  Kantorková stručne informovala o podujatiach na mesiac december: 

Adventné koncerty, Príchod Mikuláša, Výstava – Vianoce pod Tatrami, 13.12.2016 -odhalenie 

obnovenej sochy Svetlonostky26.12.2016 –program Vianočná koleda v MsKS. 6.1.2017 sa 

pripravuje folklórny program pri príležitosti 25 rokov Klubu priateľov Magury. 

 Mgr. Gabriela  Kantorková informovala aj o tradičných podujatiach ktoré sa plánujú 

organizovať počas celého roka 2017. 

 

5. Príprava rozpočtu pre kultúru na rok 2017 

 

 Mgr. Gabriela Kantorková  informovala o príprave rozpočtu pre kultúrne stredisko na rok 

2017. Okrem oprav a investícií ktoré sú zahrnuté v rozpočte je potrebné v budúcom roku vyčleniť 

finančne prostriedky minimálne na tieto opravy: 

- nutná oprava fasády administratívnej budovy na ulici Starý trh č. 47 – je to historický objekt,  

  fasáda je značne poškodená a je nedôstojná pre budovu v správe mesta, na túto opravu je  

  spracovaný projekt – hodnota opravy je cca. 16.500 eur. 

- je nutné vymaľovať vnútorné priestory kultúrneho strediska na ulici Starý trh č. 46 –  priestory je  

  potrebné zatraktívniť, koná sa tu množstvo akcií a podujatí cca. 2.000 eur. 

- je nutná rekonštrukcia a oprava javiska – koná sa tu mnoho predstavení a javisko je značne     

  opotrebované a poškodené cca. 5.000 eur. 

 

 

6. Informácie o príprave vianočných trhov 

 

 Mgr. Gabriela Kantorková predstavila členom komisie program, ktorý je pripravený na 

vianočné trhy. Členovia sa zhodli, že program je pripravený vhodne a atraktívne pre občanov mesta. 

  

 

7. Rozdelenie dotácií pre kultúru na rok 2017 

 

 Členovia komisie sa zaoberali dotáciami pre kultúrne kluby na rok 2017. V určenom termíne 

si podali žiadosti 2 kluby, ktoré budú podporené po schválení rozpočtu, o výške dotácie rozhodne 

komisia na zasadnutí v novom roku.   
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Klub priateľov a Magury Michalská 18,  060 01 Kežmarok podali dňa 26. 09. 2016 žiadosť 

o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2017 v zmysle VZN  mesta  Kežmarok č. 

3/2016 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov pre podporu činnosti súborov Magura, Maguráčik 

a Magurák, združených  v OZ Klub priatweľov Magury. Výška  požadovanej dotácie je  9 000 eur. 

 

Východoslovenské folklórne združenie Priekopa 15, 060 01 Kežmarok podalo tiež žiadosť 

o poskytnutie dotácie z rozpočtu na rok 2017 v zmysle VZN č. 3/2016. Výška požadovanej dotácie 

je 4 500 eur. 

 

Komisia sa zhodla, že je potrebné podporiť aj iné kluby a združenia pracujúce v Kežmarku. 

 

8. Rôzne 

 

 V tomto bode prebehli diskusie ohľadom potrebných investícií do MsKS a ohľadom dotácií 

pre športové kluby, ohľadom vzniknutých prázdnych priestorov po presťahovaní niektorých 

inštitúcií – informačka, odbor školstva apod. Komisia sa zaoberala kompenzáciou zvýšených 

nákladov pre Maguru za prenájom športovej haly. 

 

9.Návrh na uznesenie 

 

Uznesenie č. 5/2016 

 

 Komisia kultúry žiada mesto Kežmarok o informáciu o zámere využitia priestorov v budove 

Barónky po bývalej informačke. 

 

 za: 6     zdržalo sa : 0    proti: 0 

 

Uznesenie č. 6/2016 

 

 Komisia kultúry navrhuje zapracovať do rozpočtu mesta pre rok 2017 požiadavky 

Kultúrneho strediska na opravu fasády, maľovanie a opravu javiska (podľa popisu v bode 5 tejto 

zápisnice) 

  

 za: 6     zdržalo sa: 0    proti: 0 

10. Záver 

 

 Členovia komisie sa dohodli na ďalšom stretnutí ktoré bude 2. 2. 2017. Na záver predseda 

komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie komisie. 

 

 

 

podpis         podpis 

Ing. Vojtech Wagner       Helena Ščurková 

predseda komisie       zapisovateľka 

 

 

 

Rozdeľovník: 

členovia komisie 

prednosta MsÚ 


