
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 20.01.2017  o 16:30 hod. v zasadačke 

mestského úradu, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Ing. Matúš Polák  predseda  komisie (poslanec MsZ) 

Ing. Vladimír Škára  člen komisie (poslanec MsZ)  

Martin Noga    člen komisie  

Mário Hozza   člen komisie 

Emil Hoffman   člen komisie 

Milan Kaprál         člen komisie 

 

Hostia: 

PhDr. Milan Gacík  projektový manažér (centra podpory projektov a regionálneho 

rozvoja) 

Emília Sedlačíková  redaktorka – Noviny Kežmarok 

 

Mgr. Mária Marhefková   zapisovateľka  komisie 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie 

2. Informácia o činnosti centra podpory projektov a regionálneho rozvoja  

3. Nová internetová stránka mesta, databáza podnikateľov a firiem- návrh 

4. Príprava stretnutia s podnikateľmi mesta 

5. Návrh na organizáciu miestneho „veľtrhu“ podnikateľov 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

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

privítal  všetkých členov komisie zamestnanosti a podnikateľskej činnosti 

a prítomných hostí. 

2. Predseda komisie poprosil PhDr. Milana Gacíka o informácie činnosti Centra 

podpory regionálneho rozvoja. 

- Na výjazdovom rokovaní vlády dňa 10.2.2016 bol  odsúhlasený Akčný plán na 

r. 2016 -2020. 

- Okres ma v rozpätí tohto obdobia vytvoriť 2000 pracovných miest, kde má 

dostať 12 regionálnych príspevkov. (napr. na „Kampus“, ďalej je spustený 

projekt pre vzdelávanie rómskej komunity – sú zapojené  Huncovce, Ihľany, 

Križová Ves, kde sú vybrané rodiny ktorých treba naučiť hospodáriť aj 

s finančnými prostriedkami. 

- Centrum projektovej podpory a  regionálneho rozvoja  bude sídliť v redute (v 

bývalej mestskej knižnici) ktorá je v rekonštrukcií. V centre má pracovať 5 

ľudí, ktorí budú pomáhať všetkým ktorí budú potrebovať pri usmernení, 

vypracovaní a podaní projektov – marketing, ekonomika atď. Centrum bude 

zastrešovať celý okres a pomáhať budú aj malým podnikateľom 

a živnostníkom.  



Ing. Matúš Polák – predseda komisie  mal otázku: či centrum bude 

zastrešovať všetky oblasti? 

- Áno  a centrum má byť otvorené v prvom  alebo druhom týždni v mesiaci 

marec.  

Ing. Vladimír Škára – poslanec MsZ chcel vedieť či aj pri veľkých 

projektoch, ktoré by sa týkali eurofondov a pri ich chybovosti? 

- Áno, sú to všetko mladí ľudia ktorí majú už bohaté skúsenosti  

s projektovaním. Centrum má finančné krytie na 4800 hodín pre pozvaných  

expertov, ktorý budú nápomocný podľa potreby. V centre bude vybudovaná aj 

kongresová sála na rôzne poradenstvá alebo školenia. 

 

3. Predseda komisie  oboznámil členov, že ešte nie je spustená nová internetová 

stránka mesta ale navrhol elektronickú databázu podnikateľov urobiť tak, aby sa 

vypracoval formulár pre podnikateľov, kde  každý podnikateľ  vyplní svoju 

adresu, telef. číslo,  prípadne E-mail. a v čom podniká. 

Komisia túto databázu  podnikateľov chce spustiť na internetovej stránke z 

dôvodu, aby občania  mali prehľad  o podnikateľoch a živnostníkoch rôznych 

remesiel v meste alebo v okrese,  keď potrebujú pre svoje potreby ( napr. 

rekonštrukcií bytu, opravách a službách)  

Predseda  komisie Ing. Matúš Polák vyzval  Mgr. Emílii Sedláčkovej – redaktorku  

Kežmarských novín, aby oboznámila komisiu o propagácií malých remeselníkov. 

- V Novinách Kežmarok chceme dať priestor malým remeselníkom v meste 

- Predstaviť ich remeslo ich život a začiatky v podnikaní  

- Podnikateľský subjekt, ktorý robí niečo pre mesto má raz ročne v Novinách 

Kežmarok vyhradené miesto pre svoju bezplatnú  inzerciu 

- Ďalej chce v novinách predstavovať výsledky práce jednotlivých komisií pri 

mestskom zastupiteľstve, ich plány, programy, realizáciu  a kroky ktoré 

podnikli na zrealizovanie projektu či plánu. 

4.  Ing. Matúš Polák navrhoval osloviť všetkých podnikateľov a uskutočniť  

10.5.2017 spoločné stretnutie na MsÚ za účelom získania podnetov a názorov. 

5. Návrh na organizáciu miestneho „veľtrhu“ podnikateľov – nebol prerokovaný. 

Podnikatelia sa budú môcť na spoločnom stretnutí v máji vyjadriť a dať svoje 

podnety k tomuto návrhu. 

6. V bode rôzne predseda komisie Ing. Matúš Polák- poslanec mestského 

zastupiteľstva, navrhoval a rozdal pripravený materiál  na úpravu bezplatného 

parkovania v období Vianočných nákupov ( od 20.12.- 10.1.).  

Všetci členovia komisie s týmto návrhom jednohlasne súhlasili a odporúčali 

ho predložiť na schválenie do MsZ. 

 

7.  Na záver  predseda komisie poďakoval všetkým prítomným členom komisie 

a pozvaným hosťom. 

 

V Kežmarku, dňa  03.02.2017 

 

            

                                                                           Ing. Matúš Polák 

                                          

                                predseda komisie 

Zapisala : Mgr. Mária Marhefková – zapisovateľka komisie 

 


