Mesto Kežmarok
Mestský úrad, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Zápisnica
zo zasadnutia Komisie k prípravám osláv 750. výročia udelenia mestských práv
uskutočneného dňa 14.2.2019 o 13.00 h v zasadačke MsÚ
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Zapisovateľka:

Ing. Gabriela Bodnárová

1. Prerokovanie programu podujatí
2. Prerokovanie finančných požiadaviek na podporu podujatí a prezentačných
predmetov
Zasadnutie otvorila Mgr. Erika Cintulová, ktorá viedla zasadnutie komisie s poverením
predsedníčky komisie. Poďakovala prítomným za účasť a ospravedlnila neprítomných,
Komisia sa zaoberala zoznamom požiadaviek na finančnú podporu podujatí, ktorý bol
predsedníčky predložený v termíne do 14.2.2019.
V úvode vystúpil p. Wagner v diskusii ku kvetináču, ktorý mala vyrábať stredná škola.
Nakoľko je s údržbou kvetín značná zodpovednosť, ako aj s následným financovaním a
dosádzaním, prítomní sa dohodli, že vhodnejšia bude pôvodne uvažovaná reklama
s priestorovou číslicou 750.
P. Majorová navrhla, aby aktivita Jazdecké preteky bola presunutá do kompetencie
športovej komisie, rovnako aktivita Strong man. Komisia s návrhom súhlasila.
Pani Kantorková navrhla skĺbiť najhodnotnejšie podujatia do týždňa vyvrcholenia osláv,
ktorý by mal byť v septembri. Členovia sa dohodli, že budú pri zostavovaní programu, či už
hudobných, alebo iných kultúrnych telies, nápomocní. Pošlú návrhy p Joppovej.
Všetkým chýba deň “vyvrcholenia“ osláv.
Mestské kultúrne stredisko potrebuje na kvalitných interpretov a koncert viac finančných
zdrojov. P. Majorová navrhla ostatným poslancom, členom komisie, aby vystúpili na
zasadnutí MsZ s návrhom úpravy ( zvýšenia) rozpočtu.
P. Zacherová podala informáciu o tom, že Centrum voľného času má záujem uskutočniť
zábavnú aktivitu typu „ Pevnosť Boyard“ na kežmarskom hrade. P. riaditeľka Cintulová
prisľúbila súčinnosť.
Prítomní diskutovali na tému príležitostnej pečiatky, bankovky, mince a pod. Kežmarskí
filatelisti majú určité aktivity pripravené, p. Šleboda ich bude zastupovať a informovať
komisiu.
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Jednotlivé finančné požiadavky boli upravené nasledovne:
Reklamné predmety: odporúčaná suma 5000 € zostáva nezmenená, neodporúčajú sa
tričká, radšej vlajky, magnetky, film o Kežmarku alebo iné spomienkové predmety.
Hracie karty: suma 2900 € zostáva, treba vylepšiť dizajn kresbami, alebo krajšími
fotografiami
Výsadba pamätného stromu: znížiť sumu na 300 €, p. Porubän je ochotný zabezpečiť
strom na výsadbu vo výhodnej sumu (10 €).
Bilbordy: komisia neodporúča bilbordy, namiesto toho printovú reklamu vo vybranom
rýchliku v sume 700 €.
p. Porubän: požaduje zabezpečiť dopravné značenie na diaľnici a cestách 1. triedy ( tzv.
hnedé tabule)
Uvedenie knihy- led obrazovka – suma 1200 € ostáva
Reklama v exteriéri- výroba číslice, prevoz svetelnej číslice, prelepy existujúcich bilbordov,
(vstupné tabule): 1000 € ostáva
Festival študentského remesla: sumu znížiť na 1000 €, požiadať o dofinancovanie kultúrnu
komisu.
Deň materských škôl: podporiť sumou 150 €.
Štúdiové besedy a krátke publicistické filmy: odporúčaná suma 5000 € sa rozdelí na
dohodnutý počet podľa návrhu p.Vojtička.
Vydavateľstvo JADRO: predmety a aktivity boli navýšené o výrobu a tlač pexesa, celková
upravená suma je 2500 €.
Koncert umelecká agentúra Duchnický: suma 380 € ostáva nezmenená.
Aktivita pocta Jurajovi Herzovi + letné kino: suma 1000 € ostáva nezmenená.
Múzeum Kežmarok: 3150 €.
Mestské kultúrne stredisko: suma na podujatia 20 000 € ostáva nezmenená.
KdV Kežmarok: na Sviatok kultúry vzájomnosti, seminár a 2 pamätné tabule: 1000 €.
MŠ Cintorínska: Súťaž Malý recitátorik – 100 €.
Jazdecké preteky: 800 € presunúť do položky na výrobu pexesa.
Strong Man: 1000 € presunúť pre Múzeum na koncert KLEZMER BAND.
Rezerva: 3820 € bude rozdelená následne.

Zapísala:1.3.2019
Ing.Gabriela Bodnárová
Overila: dňa 4.3.2019
Mgr.Erika Cintulová
Schvaľuje:
PhDr. Eleonóra Baráthová, predsedníčka komisie
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