MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
Hlavné námestie 1, 060 01 KEŽMAROK

Zápisnica
zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta uskutočneného
dňa 01. 03. 2017 o 15.00 hod. v obradnej sieni MsÚ – radnica, prízemie
Prítomní:

Mgr. Jana Majorová Garstková - predsedníčka komisie
Ing. Vojtech Wagner
Mgr. Lorant Paugsch
Stanislav Čajka
Mgr. Erika Cintulová
Mgr. Pavol Kulanga

Ospravedlnení:

Ing. Jana Gantnerová
Mgr. Sylvia Holopová
Mgr. Roman Porubän

Hostia:

Ing. Gabriela Bodnárová
Ing. Monika Rontová
Ing. Zuzana Šlosárová

Program:
Otvorenie (Majorová Garstková)
Prehľad o podaných a realizovaných projektoch v roku 2016 ak 28. 02. 2017 (Rontová)
Veľtrhy cestovného ruchu 2017 (Bodnárová)
Web stránka mesta Kežmarok (Bodnárová)
Informácia o pripravovaných aktivitách oddelenia komunikácie, propagácie a regionálneho
rozvoja mesta pre 1. a 2. Q 2017 (Bodnárová)
6. Rôzne
7. Záver
1.
2.
3.
4.
5.

K bodu č. 1
Predsedníčka komisie privítala členov Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu
a propagácie mesta a prítomných hostí na zasadnutí.
K bodu č. 2
Ing. Rontová oboznámila členov s podanými a realizovanými projektmi v roku 2016 a k 28. 02.
2017.
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Projekty za rok 2016:
1. Kompletizácia kamerového systému v meste Kežmarok v oblasti prevencie kriminality
- v projekte nie je zahrnutá kamera pri drevenom artikulárnom kostole
- p. Majorová Garstková informovala, že na základe rozhovoru s náčelníkom Mestskej
polície p. Marhefkom bola prisľúbená v priebehu r. 2017 zmena rozpočtu v konkrétnej
položke
2. Zmeny a doplnky č. 2. Územného plánu mesta Kežmarok – projekt nebol podporený
3. Rekonštrukcia strechy a vybavenia telocvične ZŠ Nižná brána – projekt schválený, vo fáze
realizácie
4. Modernizácia priestorov CVČ – Umelá lezecká stena – projekt schválený, vo fáze realizácie
5. Modernizácia prístrojového vybavenia kuchyne ZpS v Kežmarku – projekt nebol podporený
6. Oprava maľby vstupu historického cintorína a plochy v časti vstupu na galériu mohýl –
projekt nebol podporený
7. Zariadenie pre seniorov – plastový podnosový systém – projekt nebol podporený
8. Proti drogám – projekt nebol podporený
9. Futbal to je hra! – zakúpenie vybavenia pre futbalový klub mesta Kežmarok, projekt nebol
podporený
10. Geopark – náučný chodník v ZŠ Dr. Fischera – projekt nebol podporený
11. SPP – spoločne pri tanku - rekonštrukcia a obnova parku – projekt nebol podporený
12. Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier II. Etapa – podpísaná zmluva
- trasa povedie cez mesto, okolo štadióna, cez hrádzu a napojí sa na cyklochodník na
sídlisku JUH
13. Discover Kežmarok in EU – kultúrne a športové podujatie so zámerom propagácie kultúry
a histórie mesta Kežmarok – projekt nebol podporený
14. Rekonštrukcia vínnej cesty Limanowa – Kežmarok – rekonštrukcia meštianskeho domu na
Hradnom námestí – projekt vo fáze hodnotenia
15. PSS „Skrášli svoje okolie“ úprava schodísk sídl. Sever
16. Rozvoj a ochrana cyklistických chodníkov v mestách Nowy Targ a Kežmarok
17. Materiálne a kultúrno-spoločenské dedičstvo Nového Targu a Kežmarok – monografia
mesta Kežmarok
18. Podpora zlepšenia dopravnej situácie v meste – osvetlenie prechodov pre chodcov
a osadenie meračov rýchlosti
19. Rezbárske sympózium – projekt opätovne podaný 27. 02. 2017
20. Obnova meštianskeho domu Hlavné námestie č. 46 „Barónka“
21. Obnova meštianskeho domu Dr. Alexandra č. 16 „Enzým“
22. Seniorfit Park – cvičebné zariadenia určené pre seniorov
Projekty za rok 2017:
1. Rekonštrukcia a rozšírenie existujúcich kapacít MŠ Možiarska 1 Kežmarok – projektový
zámer I. kolo
2. Kežmarok spoločne – vytvorenie študentského parlamentu
Ďalšími plánovanými projektmi je vybudovanie mostu na sídlisku SEVER – ochrana proti
povodiam a rekonštrukcia a rozšírenie kapacít MŠ Možiarska.
K bodu č. 3
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Ing. Bodnárová informovala členov o veľtrhoch cestovného ruchu v roku 2017.
SlovakiaTour Bratislava – OOCR zabezpečuje účasť zástupcov
Holiday World Praha
Utázas Budapest
Výstava v Ostrave – mesto zastupuje Krajská organizácia
Baltour Riga – neplánuje sa účasť na základe skúseností z minulých rokov , zvažuje sa účasť
na výstave v Kyjeve
6. Gliwice – Dni mesta Gliwice ( partnerské mesto)
7. Krakow – výstava v národnej galérii
8. Podujatie v Hajdúszoboszló –účasť na konferencii I.Thökölym, v spolupráci s p. Cintulovou
1.
2.
3.
4.
5.

K bodu č. 4
Zaslaný e-mail s odkazom na novú stránku mesta.V súvislosti s týmto bodom programu bolo
navrhnuté, že najbližšie zasadnutie Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie
mesta sa uskutoční v informačnej kancelárii.
K bodu č. 5
Ing. Bodnárová spolu s Ing. Šlosárovou informovali členov o pripravovaných aktivitách oddelenia
komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta.
03. 03. 2017 – študenti architektúry
- účasť študentov architektúry, ktorý sa oboznámia s mestom
- následne dostanú na výber z 11 plôch, na ktoré budú vytvárať projekt (napr. sídlisko Sever, parky,
Senior park, priestor medzi kostolmi, sídliská vnútrobloky ...)
04. 03. 2017 – Valné zhromaždenie Spišského dejepisného spolku
- participácia na oslavách 500. výročia Majstra Pavla z Levoče
07. 03. 2017 – zasadanie Fóra UNESCO v Bratislava
24. 03. 2017 – Dni židovskej kultúry a kajúca tryzna
- stretnutie študentov formou besedy a stretnutie cirkevných predstaviteľov s verejnosťou
- hl. organizátormi sú p. Lipták a p. Bajús
- podujatie začne už 22. 03. 2017 v hoteli Hviezdoslav, kde sa uskutoční spomienkový večer spolu
s besedou ku knižke EDO
- podujatie vyvrcholí cez víkend v Poprade
25. 03. 2017 – prezentácia v Krakove
24. 04. 2017 – detské cyklistické preteky
05. 05. 2017 – rozlúčka s primátorom Schickom (Weilburg), ktorému končí jeho mandát
05. – 07. 05. 2017 – otvorenie letnej turistickej sezóny
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- v rámci programu budú môcť návštevníci na nádvorí hradu vidieť šermiarsku skupinu, kúzelníka
Wolfa, Maguráčik, hudobné vystúpene s Flašinetom (verklík) a ďalšie iné vystúpenia
- p. Bodnárová navrhla zaradiť do programu návštevu múzea či vyhliadkových veží
- p. Šlosárová oslovila mesto Poprad na zapožičanie Doubledeckeru, ktorý by premával medzi
Kežmarkom a Popradom
09. 06. 2017 – Festival študentského remesla
18. 06. 2017 – Detská tour Petra Sagana v spolupráci s CK MŠK Kežmarok
24. – 25. 06. 2017 – Sviatok kultúry a vzájomnosti
Jún 2017 – DIPLTRIP – infocesta pre veľvyslancov
07. – 09. 07. 2017 – EĽRO
p. Cintulová informovala členov komisie, že v nadväznosti na výstavu venovanú Dr. Alexandrovi
sa v meste Kežmarok uskutoční medzinárodné sympózium radiológov.
Ďalšie aktivity:
- spustenie web. stránky mesta,
- brožúra Kežmarok,
- rezbárske sympózium - mesto zabezpečí úpravy plochy v lýcejnom parku (výrub stromov)
- momentálne sa čaká na technický projekt od p. Porubäna
- súťaž Lanškroun, Lanškrounská kopa
Dňa 26. 03. 2017 bude mestu Kežmarok udelený titul mesto reformácie v Banskej Štiavnici, ktorý
prevezme primátor mesta.
K bodu č. 6
P. Cintulová prezentovala pripomienky p. Holopovej. V meste máme veľa významných osobností,
napr. tohto roku bude 360. výročie narodenia I. Thökölyho.
Každý rok by sa mesto malo zamerať na jednu významnú osobnosť a zamerať na ňu akcie, ktoré sa
v meste konajú.
Komisia odporučila vydanie propagačného materiálu o I. Thökölym.
Ďalej sa p. Cintulová opýtala na využívanie priestorov v novej knižnici, či by neoblo vhodné v nich
organizovať výstavy.
Komisia odporučila umiestniť do týchto priestorov výstavu týkajúcu sa Kežmarskej chaty.
P. Bodnárová informovala členov o ponuke z denníka Korzára na prezentáciu mesta v novinách za
cca 380,- € vo formáte A4.
P. Šlosárová oboznámila členov s ponukou od spoločnosti INFOBOX. Možnosť propagácie mesta
na rôznych miestach ako sú letiská, železnice či horské strediská.
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Členovia komisie navrhli p. Šlosárovej overiť ďalšie konkrétne požiadavky od spoločnosti
INFOBOX v súvislosti so samostatnou propagáciou mesta (miesta umiestnenia letákov, počty
letákov a ich dopĺňanie, obdobie propagácie – Komisia navrhla mesiace júl a august, atď.)
K. bodu č. 7
Predsedníčka komisie na záver poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí.

Podpis

Podpis
Zapísala: Veronika Klukošovská

Mgr. Jana Majorová Garstková
predsedníčka komisie
Rozdeľovník:
- členovia komisie
- primátor mesta
- zástupca primátora
- Ing. G. Bodnárová , poverená ved. OPaVO
- poslanci MsZ
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