
Komisia kultúry a spol. života 

Číslo záznamu:  1031 /2017 

Číslo spisu:     684 /2017 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

 

 

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

ktoré sa konalo 02.02. 2017 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, Gertrúda Scholtzová, Juraj 

Švedlár, Mgr. Gabriela Kantorková, Mgr. Milan Choma, Helena 

Ščurková 

        

 

Ospravedlnení :         Ing. Dominik Jakub, Vladimír Vaverčák, MUDr. Mgr. Jana Víznerová 

 

 

Program :                  1. Otvorenie 

                         2. Kontrola  uznesení  

                         3. Zhodnotenie aktivít z decembra 2016 

                                    4. Príprava kultúrnych programov a aktivít na rok 2017                                   

 5. Rozpočet na rok 2017 pre kultúru a spoločenský život v Kežmarku 

    6. Dotácie podľa VZN 3/2016 

    7. Rôzne 

    8. Návrh na uznesenie 

    9. Záver 

 

1.Otvorenie 

 

 Zasadnutie  Komisie kultúry otvoril predseda komisie Ing. Vojtech Wagner a zároveň 

privítal členov komisie.   

 

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  

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 z decembra 2016 

 

 

 Mgr. Gabriela  Kantorková zhodnotila  priebeh kultúrnych podujatí v 

mesiaci december 2016. Program bol veľmi pestrý a zaujímavý. Veľa podujatí škôl – 

koncerty, adventné koncerty, Mikulášska nádielka, výstava Vianoce pod Tatrami, vianočné 

trhy, folklórne súbory, večerné predstavenia, premietanie filmov a rozprávok, Silvestrovský 

program a uvítanie nového roka 2017, 

ohňostroj.  

 

Komisia kultúry vyjadrila poďakovanie  Mgr. Gabriele Kantorkovej za jej prácu.  

  

4. Príprava kultúrnych programov a aktivít na rok 2017 

 

 

 Mgr. Gabriela Kantorková informovala Komisiu kultúry o príprave podujatí, ktoré 

organizuje kultúrne stredisko na rok 2017. 

 Pripravuje sa rámcový program.  

 Vansovej Lomnička - Súťaž žien v prednese poézie a prózy  

 Mafiánske historky  -  Zábavný program, MsKS 

 Mimoni dance show -  Rozprávka - divadelné predstavenie pre deti 

 42. r. Kežmarskej hudobnej jari – Koncert klasickej hudby, ZUŠ A.Cigera 

 Radošinské naivné divadlo 

 XXI. Medzinárodný festival Krojované bábiky 

 Festival študentského remesla – 5. Ročník 

 EĽRO – 27. ročník festivalu ľudovej kultúry a remesiel 

 Kapelafest 

 Rozprávková nedeľa 

 Mikulášska hobby súťaž deti a juniorov  

 Vianočný koncert 

 Silvester a uvítanie nového roka 2018  

 

 Plán kultúrnych, športových podujatí a iných podujatí pre rok 2017 uvedené v programe 

kultúrne 

 podujatia. 

  

5.Rozpočet na rok 2017 pre kultúru a spoločenský život v Kežmarku 

 

 

 Rozpočet bol schválený na rok 2017 pre kultúru a spoločenský život v Kežmarku. 

Oprava javiska  MsKS, Starý trh 46 Kežmarok. 

 

6. Dotácie podľa VZN 3/2016 

 

 

Predseda komisie Ing. Vojtech Wagner oboznámil  členov komisie kultúry 

s Dotáciami podľa VZN 3/2016. 

 



Termín predkladania žiadosti o ostatné dotácie do 17. 02. 2017  14.00h.  

 

 

7. Rôzne 

 

 

 Prebehli diskusie ohľadom Noviny Kežmarok, aby sa vydával dvojtýždenník po 

úprave z dôvodu aktuálnosti a informovanosti. Mgr. Milan Choma nás informoval 

o spracovaní a vydaní knihy s názvom Belianské Tatry a Kežmarský kataster očami prof. 

Grosza. 

 Komisia kultúry odporúča zvážiť a zároveň podporiť vydanie knihy. 

  

 

8.Návrh na uznesenie 

 

 Na tomto zasadnutí nebolo prijaté žiadne uznesenie. 

  

9. Záver 

 

 Členovia komisie sa dohodli na ďalšom stretnutí ktoré bude 02. 03. 2017  o 15.00 hod 

v zasadacej miestnosti v objekte Dr. Alexandra 30, 2 poschodie. 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 

 


