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

Zápisnica
zo zasadnutia Komisie k prípravám osláv 750.výročia udelenia mestských práv
uskutočneného dňa 24.4.2019 o 14.00 h. v zasadačke MsÚ
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:

p. Šleboda, p. Porubän, p. Vojtičko

Zapisovateľka:

Alexandra Vaverčáková

Program:
Stretnutie k prerokovaniu rozpočtu a podujatí osláv 750.výročia udelenia mestských práv Keţmarku
Predsedníčka komisie p. Baráthová otvorila zasadnutie a privítala prítomných. Neprítomných
ospravedlnila.
p. Kuboš- Navrhol zmeniť termín ekumenickej bohosluţby a vystúpenie ekumenického spevokolu
ZUŠ A. Cígera na 15.september
p. Šlosárová- Uviedla, ţe na najbliţšie zastupiteľstvo t.j. 25.4.2019 ide návrh na úpravu rozpočtu
v hodnote 25 000 eur. Informovala, ţe sú to peniaze pre MsKS , z rozpočtu pre prípravu osláv 750.
výročia sa presunú do rozpočtu MsKS. Čiţe zo sumy 50 000 ide 25 000 pre MsKS ( 20 000 eur je
určených na program a zvyšných 5 000 eur je určených pre KTV na besedy...). Uviedla, ţe čo bude
potrebné doplniť do rozpočtu, to sa doplní v ďalšom zastupiteľstve.
p. Cintulová – Informovala prítomných o tom, ţe riešila ozvučenie so spoločnosťou Rytmus.
Oznámila prítomným, ţe existuje taká moţnosť, ţe by sa ozvučenie dalo na hrad a vyšlo by to
o čosi lacnejšie.
p. Baráthová - Navrhla prejsť si program ktorý je plánovaný na mesiac september, čo sa aj stalo.
p. Kantorková – Uviedla, ţe občerstvovacie stánky bude moţné zabezpečiť. Navrhla osloviť
majetkové odd. aby oslovili niekoľkých remeselníkov a pozvali ich.
p. Švirloch – Prítomným oznámil, ţe sa mu podarilo vybaviť v Prahe licenciu za 100 eur, ktorá
normálne stojí okolo 200 eur. Digitalizácia a licencia filmu Sýkorka by vyšla cca 160 eur.
Informoval prítomných, ţe historické filmy nejaké máme aj v Keţmarku, komisii uviedol, ţe
moţno nebude potrebné ţiadne historické filmy doobjednávať. Taktieţ informoval, ţe reţisér filmu
Sýkorka, bol nadšený z toho, ţe sa film bude premietať v Keţmarku. Oznámil, ţe sa na jeho
premiére zúčastní. Uviedol, ţe film Sýkorka má 30 rokov. Myslí si, ţe 800 eur na akciu Spomienka
na rodáka Juraja Herza je akurát.
p. Kantorková – Navrhla seminár o histórií KK
17. september- filatelistický stánok
p. Baliga – Informoval prítomných o tom, čo sa bude vo filatelistickom stánku predávať. Uviedol,
ţe tam bude pečiatka, komisii ponúkol na výber z dvoch návrhov a uviedol, ţe to bude kreslené
a pečiatka bude okrúhla.
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Členovia komisie sa zhodli na jednoduchšom návrhu, teda na erbe s anjelom a pouţiť text
KEŢMAROK 1 „750. výročie udelenia mestských práv“
p. Švirloch - Uviedol, ţe text na pečiatke k akcii ktorá sa bude konať 16. septembra bude „Pocta
Jurajovi Herzovi“
p. Šlosárová – Zistí informáciu, kto bude vystavovať objednávku na pečiatky, či mesto Keţmarok
alebo MsKS
p. Wagner – Navrhol objednať všetky pamätné tabule cez mesto, teda na jednu objednávku.
Členovia komisie si dohodli stretnutie k pamätným tabuliam (p. Švirloch, p. Choma, p. Porubän, p.
Wagner, p. Šlosárová), ktoré sa bude konať 2. mája (štvrtok) na odd. KPaRR
p. Cintulová – Prerátala celý rozpočet a uviedla, ţe celková suma podľa nového rozpočtu je 50 660
eur. Myslí si, ţe nebude problém stiahnuť z rozpočtu 660 eur. Tieţ uviedla, ţe niektoré peniaze
sa vrátia z plánovaných organizovaných koncertov.
p. Baráthová – pokračovala v plánovaní programu na mesiac september:
17. september – vystúpenie keţmarských umelcov
18. september – prezentácia národností – z rozpočtu mesta sú financie výlučne na súbory – 1 000
eur
18.september - hľadanie pokladu a športový deň pre MŠ – p. Baráthová informovala prítomných, ţe
s p. Fejerčákom hovorila ohľadom maľovania na štadióne, p. Fejerčák uviedol, ţe sa dohodol s p.
Černohorskou – vedúcou odd. školstva
p. Zacherová – Uviedla, ţe informácie ohľadom akcie pre MŠ p. Černohorskej poskytovala ona.
Prítomných informovala, ţe p. riaditeľky zo škôlok sa vyjadrili, ţe keďţe to idú maľovať deti mal
by to byť športový motív a nie ako sa uvaţovalo na predchádzajúcich komisiách, ţe motív bude
historický. p. Zacherová navrhuje ţiadať financie cez športovú komisiu.
p. Zacherová – Prichádza s otázkou, či sa bude konať dobíjanie hradu za ktoré bolo zodpovedné
CVČ?
p. Baráthová – Uviedla, ţe ešte neprišla ţiadna ţiadosť na konanie akcie zo strany CVČ ,
pokračovala v plánovaní programu:
20. september – vystúpenie tanečných a hudobných súborov, beh, nočná pátračská hra- vlastné
finančné zdroje
p. Kantorková – navrhla zorganizovať koncert Anety Langerovej v drevenom kostole – suma: 5 500
eur. Tieţ uviedla, ţe peniaze na koncert by sa vyzbierali zo vstupného.
p. Šlosárová – nesúhlasí s p. Kantorkovou. Uviedla, ţe ak by na koncerte vznikla finančná strata,
koncert by sa nemal z čoho pokryť.
p. Cintulová – navrhuje v týţdni kedy má byť vyvrcholenie osláv uskutočniť prednášky o gotike
s p. Grocholom v Bazilike sv. Kríţa.
p. Kuboš – navrhol termín prednášky s p. Grocholom na 20.september (piatok) o 19.00 h.
Komisia s návrhom termínu súhlasila.
p. Baráthová – uviedla, ţe muzikál z histórie Keţmarku sa ruší z dôvodu, ţe nie sú financie.
p. Kantorková – navrhla dať ľuďom niečo z histórie Keţmarku a osloviť Keţmarských
divadelníkov.
p. Baráthová – navrhla presunúť peniaze z rozpočtu monografie na rozpočet osláv k 750.výročiu.
p. Kantorková – sa opýtala ohľadom knihy A. Marca či sa kniha bude dávať ako propagačný
materiál alebo sa bude dať aj kúpiť.
p. Šlosárová – uviedla, ţe kniha sa bude dať aj kúpiť ale bude slúţiť aj ako propagačný materiál. P.
Šlosárová tieţ navrhla presun peňazí z rozpočtu monografie na rozpočet osláv k 750. výročiu
navrhnúť do ďalšieho zasadnutia Mestského zastupiteľstva.
p. Cintulová – Sa chce informovať, či objednávka na koncert skupiny Klezmer band je uţ
vystavená.
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p. Šlosárová – komisii oznámila, ţe mesto vystavovať objednávku nemôţe keďţe sa na koncerte má
vyberať vstupné. Objednávka musí ísť cez MsKS.
p. Joppová - uviedla, ţe nemôţe vystaviť objednávku keď nemá peniaze.
p. Cintulová – informovala prítomných, ţe zistí čo bude s ozvučením a tieţ s koncertom.
Na záver predsedníčka komisie ukončila zasadnutie.

V Keţmarku, dňa 25.4.2019

Zapísala:

..........................................
Alexandra Vaverčáková

Schvaľuje:

..........................................
PhDr. Eleonóra Baráthová
predsedníčka Komisie k prípravám osláv
750. výročia udelenia mestských práv
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