
Komisia kultúry a spol. života 
Číslo záznamu: 
Číslo spisu: 
 
 
 

     Z á p i s n i c a 
 
 

zo zasadnutia Komisie kultúry a spoločenského života pri MsZ v Kežmarku, 
ktoré sa konalo dňa 02. 03. 2017 o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti v objekte Dr. Alexandra 
30, Kežmarok – 2. Poschodie. 
 
 
Prítomní členovia z Komisie kultúry a spoločenského života: 
 
  Ing.  Vojtech Wagner, Juraj Švedlár, Gertrúda Scholtzová, MUDr. Mgr. Jana Víznerová, 
  Mgr. Milan CHoma, Mgr. Gabriela Kantorková, Helena Ščurková 
 
Ospravedlnení:  Ing. Dominik Jakub   
 
Neospravedlnení:  Vladimír Vaverčák, Mgr. Bc. Jozef Matia 
 
Hostia:          Ing. Karol Gurka 
 
      
Program:  1. Otvorenie 
  2. Kontrola uznesení 
  3. Rozdelenie dotácii pre kultúru na rok 2017 
  4. Zhodnotenie kultúrnych aktivít za posledné obdobie 
  5. Plánované kultúrne aktivity na najbližšie obdobie 
  6. Rôzne 
  7. Návrh na uznesenie 
  8. Záver 
 
1.Otvorenie 
 

Zasadnutie Komisie kultúry a spoločenského života pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku 
otvoril predseda komisie Ing. Vojtech Wagner a zároveň privítal členov komisie a hosti.  
 
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.Rozdelenie dotácií pre kultúru na rok 2017 
 
 Ing. Vojtech Wagner oboznámil prítomných členov komisie so všetkými žiadosťami dotácií, 
ktoré boli doručené k stanovenému termínu určenému „ Výzvou na predkladanie žiadosti o dotácie 
v zmysle VZN č. 3/2016“. 
 
Komisia kultúry pri MsZ mesta Kežmarok , navrhuje rozdeliť finančné prostriedky v celkovej sume 
11.000,00 EUR nasledovne: 
 
Klub priateľov Magury    6.500,00 € 
Východoslovenské folklórne združenie  1.700,00 € 
OZ Goralik     1.500,00 € 
Gplus,Galéria u anjela        800,00 € 
exTeatro -  Hanáček        500,00 € 
 
Hlasovanie členov Komisie  kultúry o tomto rozdeľení: 
 
  Za: 6    Proti: 0    Zdržal: 0 
 
4.Zhodnotenie kultúrnych aktivít 
 
 Mgr. Gabriela Kantorková zhodnotila priebeh kultúrnych podujatí v mesiaci január,február 
2017. 
 
5.Plánované kultúrne aktivity na najbližšie obdobie 
 

Mgr. Gabriela Kantorková informovala Komisiu kultúry o programe MsKS  na nasledujúce 
mesiace  -  marec, apríl, máj , jún 2017. 
 
6.Rôzne 
  
 Prebehli diskusie ohľadom dotácií, aby sa vylúčili žiadosti ktoré nepodliehajú mestu 
Kežmarok. Vylúčenie žiadosti po termíne. 
  
 
 
7.Návrh na uznesenie 
 
 Na tomto zasadnutí nebolo prijaté žiadne uznesenie. 
 
8.Záver 
 
 Na záver predseda komisie poďakoval prítomným a hosťom za účasť a ukončil zasadnutie 
komisie. 
 
 
podpis         podpis 
Ing. Vojtech Wagner       Helena Ščurková 
predseda komisie       zapisovateľka 
 
 


