
 

Z á p i s n i c a 

 

z  riadneho zasadnutia Komisie zamestnanosti a podnikateľskej činnosti pri 

MsZ v Kežmarku, ktoré sa konalo dňa 25.11.2016  o 15:00 hod. 

 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Ing. Matúš Polák  predseda  komisie ( poslanec MsZ) 

Martin Noga    člen komisie  

Ing. Milan Špak  člen komisie 

Emil Hoffman   člen komisie 

Ing. Vladimír Škára  člen komisie ( poslanec MsZ) 

Milan Kaprál         člen komisie 

 

Mgr. Mária Marhefková   tajomníčka  komisie 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie 

2. Zmena predsedu komisie  a prijatie nových  členov komisie 

3. Rozpočet mesta na r.2017 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

1. Zasadnutie komisie otvoril a viedol nový predseda komisie Ing. Matúš Polák, 

ktorý privítal  všetkých členov komisie zamestnanosti a podnikateľskej činnosti.  

2. Predseda komisie vysvetlil  členom, že Mgr. Ladislav Jendrejčák sa na vlastnú 

žiadosť vzdal funkcie člena a predsedu  komisie zamestnanosti a podnikateľskej 

činnosti. MsZ v Kežmarku v súlade so štatútom mesta zvolilo za predsedu komisie 

Ing. Matúša Poláka a nových členov komisie a to: Ing. Vladimíra Škáru – poslanca 

MsZ  a pána Martina Nogu. Súčasne odovzdal oiďakovanie pána Jendrejčáka 

členom komisie za ich doterajšiu prácu. 

3. Ing. Matúš Polák  oboznámil členov komisie o vzniku Centra podpory 

regionálneho rozvoja, ktorý vznikol na základe akčného plánu Mesta Kežmarok. 

Jej riaditeľom sa stal PhDr. Milan Gacík. Na základe vzniku Centra podpory 

regionálneho rozvoja bol schválený  v rozpočte mesta na r.2017 Program 1.6. 

v hodnote 383 000€. 

Pán Kaprál sa vyjadril, že toto Centrum sa bude zaoberať projektmi, čím sa 

predpokladá znížiť nezamestnanosť v našom regióne.  

 

Komisia zamestnanosti a podnikateľskej činnosti odporúča schváliť rozpočtový 

prvok 1.6.3, prípadne navýšiť túto položku podľa možnosti finančných 

prostriedkov  mesta. 

 

4. V bode rôzne  Ing. Matúš Polák poukázal na rozpočet Kežmarských novín, kde v r. 

2015 bol rozpočet 28 000€ a r. 2016 bol navrhovaný  rozpočet až 58 000€.  

Ďalej sa vyjadril k cene grafiky. 



Viacerí členovia komisie mali pripomienku, že v Kežmarských novinách 

(vydávané ako mesačník) sú už  niektoré príspevky  neaktuálne. Občania mesta  

aktuálne spravodajstvo sledujú v Kežmarskej televízii.  

 

 

      Komisia odporúča príslušným oddeleniam a vedeniu mesta zvážiť vydavanie 

Kežmarských novín ako mesačník.  Navrhuje súčasne prejsť do novinového formátu 

ako  dvojtýždenník.  

 

 Komisia odporúča oddeleniu komunikácie, propagácie a regionálnemu rozvoju mesta  

zaoberať sa verejným obstarávaním, verejnou súťažou na grafiku Kežmarských novín, 

za účelom šetrenia finančných zdrojov mesta. 

 

 

5. Na záver  predseda komisie poďakoval všetkým prítomným členom komisie 

a pozval ich na poslednú komisiu 16.12.2016 o 16:00 hod. v zasadačke MsÚ. 

 

 

 

V Kežmarku, dňa  6.12.2015 

 

 

 

 

 

            

                                                                           Ing. Matúš Polák 

                                                                              predseda komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisala : Mgr. Mária Marhefková – zapisovateľka komisie 

 
 

 



 


