
 

Mesto Kežmarok 

Mestský úrad, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 
 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta konaného dňa 

08. 12. 2020 o 15.00 hod. v zasadačke MsÚ na  radnici (1. poschodie)  

 

 

Prítomní:  Ing. Janka Gantnerová - predsedníčka komisie reg. rozvoja 

   Ing. Karol Gurka 

   PhDr. Andrej Zreľak 

   Marián Benkoí  

   Mgr. Erika Cintulová 

   Marek Kollár  

Milan Kaprál 

Stanislav Čajka 

 

Hostia:  Ing. Gabriela Bodnárová 

PhDr. Mgr. Ondrej Miškovič 

    

 

Ospravedlnení: PhDr. Eleonóra Baráthová 

    

 

 

Zapisovateľka: Veronika Klukošovská 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Overenie zápisnice z posledného rokovania komisie 

3. Informácia o návrhu rozpočtu na rok 2021  

4. Informácia o PHSR  

5. Rôzne 

6. 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.  

 

 

3. Informácia o návrhu rozpočtu na rok 2021 

  

O návrhu rozpočtu členom komisie v krátkosti informoval p. Gurka. V rámci spolupráce 

s podnikateľmi bolo vyčlenených 1000,- €, ktoré by chceli využiť na pokračovanie v aktivitách, 

ktoré vyplynuli z konferencie subjektov v cestovnom ruchu, ktorá sa konala v roku 2019.  

Na marketingovú stratégiu bolo vyčlenených 3 000,- €. Web. stránka mesta v súčasnosti prechádza 

pod správu oddelenia informatiky mesta Kežmarok, pričom je plánovaná jej komplexná 

rekonštrukcia. Na položku vzťahy so zahraničnými partnermi bolo vyčlenených 15 000,- €, pričom 

10 000,- € bolo vyčlenených na bežné výdavky a 5 000,-€  bolo vyčlenených na tvorbu krátkeho 

propagačného filmu o meste Kežmarok.  

 

Počas diskusie p. Bodnárová informovala členov komisie, že mesto Kežmarok v súčasnosti platí 

vyšší členský príspevok do OOCR, na základe čoho je možné z rozpočtu OOCR čerpať viac 

finančných prostriedkov. Ozrejmila, že finančné prostriedky, ktoré boli v tomto roku z rozpočtu 

OOCR vyčlenené na EĽRO sa presunú do ďalšieho roku. Celkovo môže mesto Kežmarok 

v ďalšom roku z rozpočtu OOCR vyčerpať 26 000,- €, pričom tieto finančné prostriedky nie je 

možné použiť na dotlač propagačných kníh o meste Kežmarok.  

 

Následne členovia komisie predniesli svoje návrhy využitia daných finančných prostriedkov: 

 

 vytvorenie krátkeho propagačného filmu o meste Kežmarok, 

 rozvoj marketingu mesta Kežmarok, 

 umiestnenie nových tabúľ pri vstupe do mesta Kežmarok v smere od Popradu aj Spišskej Belej 

 obnova výlepných plôch v meste Kežmarok, 

 obnova cyklistického značenia. 

 

 

4. Informácia o PHSR 

 

O danej téme v krátkosti informoval p. Gurka. Uviedol, že súčasné PHSR je jednoduché 

a zrozumiteľné. Napriek tomu, že má široký záber, vidí v ňom priestor na jeho doplnenie. 

Podotkol, že mesto Kežmarok by sa malo pustiť do tvorby nového strategického dokumentu. 

Navrhol, aby si nielen členovia komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie 

mesta ale aj ostatné komisie preštudovali platné PHSR, porozmýšľali kam by malo mesto 

Kežmarok v budúcnosti smerovať a aké vízie chcú do dokumentu zapracovať. 

 

V rámci diskusie k danej téme navrhla p. Gantnerová vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá by sa 

zaoberala tvorbou tohto dokumentu. Po diskusii sa členovia komisie zhodli na potrebe preštudovať 

si platné PHSR a zhodnotiť jeho aktuálne plnenie.  

 

 

 

 



5. Rôzne 

 

Na úvod p. Gantnerová informovala členov komisie o iniciatíve osloviť partnerské mestá na ďalšiu 

vzájomnú spoluprácu. Danú iniciatívu prediskutovala priamo s primátorom mesta Kežmarok.   

Výsledkom je list pre partnerské mestá, ktorého formuláciu navrhla p. Štupáková a bol preložený 

do nemeckého, anglického a francúzskeho jazyka. Spolu s listom boli do partnerských miest 

poslané aj propagačné materiály mesta Kežmarok vo forme vianočných darčekov.  

 

Počas diskusie p Gantnerová podotkla, že v budúcom roku plánujú nastaviť komunikáciu 

s podnikateľmi v meste, čo sa im v tomto roku aj s ohľadom na pandémiu nepodarilo.  

 

O pripravovanom vianočnom programe v rámci múzea mesta Kežmarok členov komisie 

informovala  p. Cintulová. Pôjde o  vianočné prehliadky hradu, ktoré sa začnú 18. 12. 2020 

a potrvajú až do konca roka, každý deň od 15:00 hod, pričom záujemcovia sa musia vopred 

registrovať.  Následne informovala členov komisie o obnove pomníka 2 úradníkov, ktorí boli 

v roku 1920 zavraždení pri Červenom Kláštore a  pochovaní na Kežmarskom cintoríne. Z tohto 

dôvodu navrhla, aby na cintoríne bola umiestnená tabuľka, kde sú pochovaní, nakoľko v súčasnosti 

je na danom mieste pochovaní už niekto iný.   

 

O pripravovanom návrhu prenájmu predajných stánkov na námestí mesta Kežmarok v krátkosti 

informoval členov komisie p. Gurka. Ozrejmil, že daný návrh sa bude schvaľovať na zasadnutí 

MsZ, pričom jeho cieľom je priniesť do mesta aspoň čiastočne vianočnú atmosféru. 

 

 

6. Záver 

 

Na záver zasadnutia p. Gantnerová poďakovala prítomným za ich účasť na zasadnutí komisie 

a zároveň im popriala príjemné prežitie nadchádzajúcich sviatkov. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Janka Gantnerová v. r.     Veronika Klukošovská 

      predsedníčka komisie         zapisovateľka 

 

 

Rozdeľovník:      

- členovia komisie 

- primátor mesta 

- zástupca primátora 

- Ing. Gabriela Bodnárová  

- PhDr. Mgr. Ondrej Miškovič 


