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

Zápisnica
zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta konaného dňa
18. 06. 2019 o 15.00 hod. v zasadačke MsÚ na radnici

Prítomní:

Ing. Janka Gantnerová - predsedníčka komisie reg. rozvoja
Ing. Karol Gurka
PhDr. Eleonóra Baráthová
PhDr. Andrej Zreľak
Stanislav Čajka
Mgr. Erika Cintulová
Marek Kollár
Ing. Gabriela Bodnárová

Ospravedlnení:

Milan Kaprál
Marián Benko
Ing. Zuzana Šlosárová

Zapisovateľka:

Veronika Klukošovská

Program:
1. Otvorenie (Gantnerová)
2. Overenie zápisnice z posledného rokovania komisie
3. Informácia o pripravenosti na Letnú turistickú sezónu
- Informácia zo stretnutia Informačných kancelárií (Kollár)
- Informácia k sezónnym gastro prevádzkam v meste Kežmarok (Gantnerová)
4. Rôzne
5. Záver

1. Otvorenie
Na úvod komisie privítala predsedníčka komisie p. Gantnerová prítomných členov komisie
a pozvaných hostí na zasadnutí.

2. Overenie zápisnice z posledného rokovania komisie
V rámci bodu členovia komisie odsúhlasili zápisnicu z posledného zasadnutia komisie.
Následne sa venovali projektu lýcejného parku, kde p. Bodnárová navrhla zvolať zasadnutie
za účasti zástupcov z jednotlivých oddelení MsÚ. Zároveň členov informovala o tom, že daný
projekt mali v úmysle podať prostredníctvom V4. Tému betlehemu vybral p. Porubän z dôvodu, že
krížovú cestu majú podľa neho všade. P. Gantnerová poukázala na to, že v rámci projektu vznikli
otázky hlavne z prevádzkového hľadiska, ktoré sa týkali poplatkov za elektrickú energiu a navrhla
na zasadnutie komisie prizvať aj p. Porubäna.
Ďalej sa členovia komisie venovali návrhu tém pripravovanej konferencii, ktorú členom predložil
p. Gurka. Podotkol, že ide len o predbežný návrh ako by to mohlo vyzerať aby do toho bola
zapojená nielen verejnosť ale aj organizácie v cestovnom ruchu, mesto Kežmarok, neziskové
organizácie a ďalšie subjekty.
V rámci ďalšej diskusie p. Gurka poukázal na problém verejných toaliet pri drevenom artikulárnom
kostole. K danému problému p. Bodnárová uviedla, že v minulosti prispievali na prevádzku toaliet
p. Marhefkovi a problém vidí len v ich prevádzkovaní.
P. Gantnerová ďalej členov komisie informovala o pozvánke na stretnutie týkajúce sa tvorby
koncepcie rozvoja cestovného ruchu. Bližšie informácie členom podala p. Bodnárová ktorá
uviedla, že daná koncepcia sa začala tvoriť už pre rokom a v súčasnosti riaditeľ OOCR predniesol
požiadavku na jej dokončenie. Podotkla, že analytická stránka koncepcie je už dopracovaná.
Kežmarský okres spolu s presahom do okolia sa rozdelil na 4 skupiny, pričom každá jedna skupina
by sa mala stretnúť v termíne do augusta, na základe čoho sa daná koncepcia následne dopracuje.

3. Informácia o pripravenosti na Letnú turistickú sezónu
- Informácia zo stretnutia Informačných kancelárií (Kollár)
- Informácia k sezónnym gastro prevádzkam v meste Kežmarok (Gantnerová)
V rámci bodu informoval p. Kollár o stretnutí informačných kancelárií, ktoré sa konalo vo
Vysokých Tatrách. Uviedol, že v rámci stretnutia informoval prítomných zástupcov informačných
kancelárií o plánovaných kultúrnych podujatiach v meste Kežmarok a aj o EĽRe. Ďalším bodom
stretnutia bol rozvoz propagačných materiálov a návrh výroby nových tabúľ na Zelenom plese.
Následne sa členovia komisie v krátkosti venovali propagačným materiálom. P. Kollár poukázal na
to, že materiály sú spracované hlavne na základe požiadaviek turistov. Najviac majú propagačných
materiálov Tatry-Spiš-Pieniny a ostatných materiálov majú menšie množstvo. K návštevnosti
turistov v meste Kežmarok podľa jeho názoru v súčasnosti prispieva aj Bachledova dolina.
Ďalej sa členovia komisie zaoberali témou informačných tabúľ v meste Kežmarok. V diskusii
p. Cintulová poukázala na to, že súčasné plechové tabule sú nedôstojné a bolo by potrebné ich
vymeniť. P. Gantnerová navrhla používať ich len počas volieb a potom ich odstrániť. K danej téme

p. Bodnárová uviedla, že by sa mal pripravovať projekt nového pódia a navrhla pri jeho príprave
zakomponovať do pódia aj obrazovku, kde by sa mohla vysielať slučka obsahujúca program
podujatí v meste Kežmarok. Následne p. Kollár uviedol, že najlepšia by bola svetelná tabuľa, ktorá
je však drahá a stojí okolo 150 000,- €. K danej téme p. Zreľak navrhol, aby uvažovali aj o tom, že
ľudia na sídliskách sú málo informovaný o podujatiach v meste . Z tohto dôvodu navrhol vytipovať
na sídliskách miesta, kde sa ľudia stretávajú a umiestniť tam nejaký panel, na ktorom by mohli byť
uverejňované napr. oznamy o termíne kosenia trávy. V rámci daného návrhu p. Gantnerová navrhla
zakomponovať takýto panel pri OC Kežmarok alebo na detských ihriskách. P. Kollár uviedol, že
vyvstáva otázka, kto tam bude plagáty lepiť a vymieňať ich. K tvaru informačných tabúľ
p. Bodnárová podotkla, že ho riešili už v rámci informačného systému, kde sa k tabulám
vyjadrovali aj pamiatkari. Na záver diskusie k danej téme sa členovia komisie zhodli na tom, že je
potrebné vytvoriť jednotný systém informačných tabúľ. P. Gurka uviedol, že požiada o odstránenie
aktuálnych plechových tabúľ umiestnených okolo stromov.
Následne p. Cintulová informovala členov komisie o otvorení letnej turistickej sezóne. Podotkla, že
momentálne riešia to, akým spôsobom informovať verejnosť o plánovaných podujatia.
Členovia komisie sa následne zaoberali návrhom p. Gantnerovej usporiadať predajné trhy cez
víkend. Pri danej téme p. Gurka členov komisie upozornil na to, že trhovníkov je málo a väčšina
z nich je počas víkendov vo väčších mestách. Práve z tohto dôvodu usporadúva mesto Kežmarok
trhy cez týždeň. Ozrejmil, že z konania každého trhu má mesto príjem okolo 7 000,- €, čo pomáha
dofinancovať EĽRO.
V priebehu diskusie sa členovia komisie zaujímali aj o termín otvorenie letného kúpaliska,
dokončenie fontány do konania EĽRa a ceny vstupného na EĽRO. P. Gurka informoval, že letné
kúpalisko sa otvorí 29. 06. 2019 a fontánu sa budú snažiť dať do stavu, aby sa tam dalo chodiť.
Vstupné na EĽRO ostalo nezmenené. K téme EĽRA navrhla p. Cintulová skontrolovať zverejnené
informácie o podujatí nakoľko sa vyskytol chybný termín konania podujatia.

4. Rôzne
V rámci bodu rôzne sa p. Gantnerová zaujímala o to aká farba sa používa na označenie
cyklochodníkov v meste, nakoľko označenie už nie je vidno. P. Gurka podotkol, že dopravné
značenie sa obnovuje každý rok a tohto roku je výberové konanie už ukončené.
Ďalej sa členovia komisie venovali návrhu vytvoriť brožúru o historickom cintoríne. P. Baráthová
k danej téme uviedla, že zoznam historických hrobov bol aktualizovaný p. Kuricom a nie je možné,
aby sa do danej brožúry podarilo dať až 100 mien významných osobností, ktoré sú na historickom
cintoríne pochované. Z tohto dôvodu navrhla vybrať 20 starších mien a 4 novšie. V prípade
brožúry by teda išlo o 2 strany formátu A4. Otázkou však zostáva, kde by bola daná brožúra
distribuovaná. P. Gantnerová uviedla, že distribúcia nie je problém skôr to, kto by sa tomu venoval.
Navrhla preto osloviť oddelenie projektov, ktoré by mohlo urobiť návrh a zistiť spôsob
financovania danej brožúry. V rámci distribúcie danej brožúry navrhla p. Cintulová umiestniť na
cintorín automat, kde by si dané materiály mohli ľudia zakúpiť za symbolickú cenu. Následne

p. Gantnerová navrhla, aby bola súčasťou brožúry aj mapka cintorína a p. Baráthová navrhla
zakomponovať do brožúry napr. aj fotky hrobov a osobností, ktoré sú tam pochované. V 1. etape
p. Gurka odporučil vybrať napr. len 10 hrobov a určiť poradie v brožúre podľa ich dôležitosti.
V rámci historického cintorína sa členovia venovali aj téme predaja niektorých historických hrobov
novým majiteľov. Poukázali na to, že nový majiteľ by mal zachovať historický vzhľad hrobu čo by
malo byť zakotvené aj v predajnej zmluve.

5. Záver
Členovia komisie sa v krátkosti vrátili k téme konferencii a navrhli zosumarizovať nápady členov
komisie na témy konferencie. V rámci diskusie sa členovia venovali aj remeselnej ceste, ktorá je
vytvorená v meste Kežmarok. Zaujímali sa, či je k vyveseným štítom cechov pripravený aj nejaký
text a či bude umiestnený aj na budovách, kde sa štíty cechov nachádzajú. Na záver zasadnutia
predsedníčka komisie p. Gantnerová poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí a popriala im
príjemné leto.

Ing. Janka Gantnerová v. r.
predsedníčka komisie

Rozdeľovník:
- členovia komisie
- primátor mesta
- zástupca primátora
- Ing. Gabriela Bodnárová
- Ing. Zuzana Šlosárová

Veronika Klukošovská
zapisovateľka

