
 

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 17. 03. 2022 o 15.00 hod. v zasadačke MsÚ na  radnici (1. poschodie)  

 

 

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

   Ing. Karol Gurka 

   Mgr. Erika Cintulová 

   Marek Kollár  

Stanislav Čajka 

PhDr. Eleonóra Baráthová 

Milan Kaprál 

Marián Benko 

   PhDr. Andrej Zreľak 

      

Hostia:  Mgr. Vladimíra Barbuščáková 

   Ing. Gabriela Bodnárová 

   

Zapisovateľka: Veronika Klukošovská 

 

 

Program: 

 

1.  Otvorenie 

2. Kontrola zápisu zo zasadnutia komisie dňa 11. 10. 2021 

3. Návrh na zmenu VZN – daň z ubytovania – vzhľadom ku kríze na Ukrajine 

4. Informácia o monografii mesta – p. Baráthová 

5. EĽRO 

6. Rôzne 

- žiadosť o prenájom nebytových priestorov 

- informácia o Petícií pešia zóna 

- informácia o rokovaní výboru EMŠ 2022 

7. Záver 

 

 

1. Otvorenie 

 

Na úvod privítala predsedníčka komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie 

mesta Kežmarok prítomných členov a hostí na dnešnom zasadnutí. 



 
 

2. Kontrola zápisu zo zasadnutia komisie dňa 11. 10. 2022 

 

V rámci bodu sa p. Gantnerová v krátkosti vrátili k zasielaniu propagačných materiálov 

partnerským mestám mesta Kežmarok. Od p. Wagnera obdržala informáciu, že propagačné 

materiály neboli partnerským mestám zaslané vo vhodných jazykových mutáciách, a preto 

o vyjadrenie požiadala vedúcu oddelenia kultúry, komunikácia a propagácie p. Barbuščákovú. 

 

Zasielanie týchto propagačných materiálov mala na starosti bývala zamestnankyňa oddelenia 

p. Rozgonyiová. Propagačné materiály boli do partnerských miest odoslané v jazykových 

mutáciách, ktoré má mesto na sklade. Vzhľadom na danú súčasnosť p. Barbuščáková 

ubezpečila členov komisie, že preverí aktuálny stav zásob propagačných materiálov na sklade, 

o čom bude následne všetkých členov komisie informovať.  

 

Následne členovia komisie odsúhlasili zápisnicu z posledného zasadnutia komisie                           

dňa 11. 10. 2022 bez pripomienok.  

 

 

3. Návrh na zmenu VZN – daň z ubytovanie vzhľadom ku kríze na Ukrajine 

 

O danom bode informovala prítomných p. Gantnerová. Zhrnula, že v prvom rade vychádzala 

z predpokladu, že v meste Kežmarok bude ubytovaných viac ľudí z Ukrajiny. Po komunikácii 

s ubytovacími zariadeniami a sociálnymi pracovníčkami mesta zistila, že väčšina ľudí, ktorí 

pochádzajú z Ukrajiny, majú ubytovanie v rodinách alebo v priestoroch, ktoré nie sú 

definované ako ubytovacie zariadenia. Ozrejmila, že VZN mesta Kežmarok č. 11/2019 

o miestnych daniach ukladá povinnosť platiť daň len tým zariadenia, ktoré poskytujú odplatné 

prechodné ubytovanie.  

 

Po následnom rozhovore s prednostkou mestského úradu v Kežmarku dospela k názoru, že za 

týchto ľudí z Ukrajiny, ktorí nie sú ubytovaní v zariadeniach poskytujúcich odplatné 

prechodné ubytovanie, nie je nutné platiť daň. Jediným takýmto ubytovacím zariadením 

v meste Kežmarok, ktoré poskytuje ubytovanie tzv. „odídencom“ z Ukrajiny je v súčasnosti 

Hotel Hviezdoslav, kde úľavu na dani za ubytovanie budú riešiť iným spôsobom.  

 

Po preštudovaní si súčasne platného VZN mesta Kežmarok však prišla na to, že mesto 

neposkytuje úľavy pre občanov resp. hostí, ktorí sú držiteľmi ZŤP, či pre osoby mladšie ako 

18 rokov, tak ako to bolo napr. zohľadnené vo VZN mesta Kežmarok v roku 2014. Ozrejmila, 

že o tejto možnosti úpravy platného VZN bude rokovať s právnym oddelením mesta, najmä 

čo sa týka otázky ubytovania ZŤP hostí, či ľudí postihnutých napr. mimoriadnou udalosťou 

ako živelná pohroma.  

 

 

 

 

 



 
 

4. Informácia o monografii mesta – p. Baráthová 

 

O pripravovanej monografii v krátkosti informovala p. Baráthová. Podotkla, že pôvodný 

zoznam pripravovaných 150 osobností sa v súčasnosti rozšíril na 300 osôb. Autori, ktorí už 

obdŕžali zmluvy už odovzdali svoje práce. V súčasnej dobe má u seba zhruba ďalších 30 

životopisov, ktoré je doručili členovia rodín osobností, ktoré boli navrhnuté do monografie 

mesta.  V rámci monografie aktuálne pracuje na jej prvotnej úprave, aby kniha obsahovala 

jednotnú úpravu nielen použitej literatúry, ale aj spôsobu písania mien osobností . Životopisy, 

ktoré jej zatiaľ chýbajú budú spracované v blízkej dobe.  

 

Aktuálne je potrebné začať sa venovať výberovému konaniu na grafiku knihu. Vzhľadom na 

to, že predchádzajúce monografie spracovával p. Jaroslav Šleboda navrhla, aby aj túto 

monografiu urobil práve on, aby bol zachovaný jednotný vzhľad všetkých monografií.  

 

V krátkosti o monografii informovala aj p. Barbuščáková.  Ozrejmila, že časť zmlúv pre 

autorov príspevkov monografie bola už odovzdaná na podpis primátorovi mesta Kežmarok. 

Týka sa to najmä tých autorov, ktorí už svoje príspevky do knihy odovzdali do konca 

decembra 2021. Časť zmlúv je už podpísaná a časť čaká na podpis, nakoľko sa v nich 

upravoval termín. Ako náhle budú však zmluvy podpísané, budú autorom vyplatené ich 

honoráre.  Následne mesto  pristúpi k výberovému konaniu na grafické spracovanie 

monografie. Pripomenula, že na tento rok je v rozpočte mesta na monografiu vyčlenených 

35 000,- €. Oboznámila tiež členov komisie s požiadavkou na navýšenie nákladu tlače 

pripravovanej monografie.  

 

V rámci diskusie členovia komisie navrhli navýšiť náklad tlače na 5 000 kusov. Taktiež 

navrhli nájsť spôsob, ako by bolo možné časť nákladu monografie použiť na prezenčné účely 

mesta a časť  nákladu pustiť do predaja.  

 

 

5. EĽRO 

 

O príprave podujatia EĽRO 2022 v krátkosti informovali prítomných členky organizačného 

výboru EĽRO p. Cintulová a p. Barbuščáková.  Ozrejmili, že na prvom zasadnutí 

organizačného výboru v tomto roku odsúhlasili členovia konanie 30. ročníka festivalu EĽRO.   

 

V krátkosti informovali tiež o témach, ktorými sa na zasadnutí organizačného výboru 

zaoberali:  

- dobíjanie hradieb 

- rozšírenie resp. nerozšírenie areálu 

- výber vstupného a postavenie brán  

- termín a dĺžka konania podujatia  

- vydanie bulletinu k 30. výročiu festivalu EĽRO 

- návrh účasti pohraničných súborov na festivale  

- rozšírenie výboru o ďalších členov 



 
 

Nakoľko však išlo len o 1. stretnutie výboru bližšie informácie budú mať k dispozícii až po 

ďalšom stretnutí, ktoré prebehne o 2 týždne. Na základe daných informácií členovia po 

krátkej diskusii zaujali stanovisko ku konaniu festivalu EĽRO 2022. 

 

Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta súhlasí s konaním                      

30. ročníka festivalu EĽRO v roku 2022 v rozsahu 3 dní so zachovaním výberu 

vstupného pri vstupe do areálu festivalu.  

 

Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta odporúča 

organizačnému výboru EĽRO rozšíriť počet členov daného výboru. 

 

 

6. Rôzne 

a) Žiadosť o prenájom nebytových priestorov  

 

O predmetnej žiadosti v krátkosti informovala p. Gantnerová. Mestský úrad Kežmarok ako aj 

Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta obdržala žiadosť 

riaditeľky Súkromnej spojenej školy, Biela voda, p. Jurgovianovej o prenájom nebytových 

priestorov na ul. Hlavné námestie č. 3, Kežmarok. Cieľom prenájmu by bolo využitie 

priestorov na stálu historickú expozíciu remeselných tradícií spojenú s predajom výrobkov 

žiakov Súkromnej spojenej školy.   

 

Podotkla, že o danej téme už komisia diskutovala na svojom zasadnutí v minulom roku, kde 

zaujala aj stanovisko, ktoré sa odvtedy nezmenilo. 

 

V krátkosti p. Gantnerová informovala o ďalšej žiadosti p. Jurgovianovej na prenájom tých 

istých priestorov v rámci konania 8. ročníka Festivalu študentských remesiel, kde by boli 

priestory využité na výstavu obrazov.  

 

Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta odporúča schváliť 

prenájom nebytových priestorov na ul. Hlavné námestie č. 3, Kežmarok pre Mgr. Annu 

Jurgovianovú.  

 

  

b) Informácia o petícii pešia zóna 

 

O danej petícii v krátkosti členov komisie informovala p. Gantnerová. Ako predsedníčka 

komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta bola oslovená mestským 

úradom Kežmarok ako aj právnym oddelením mesta, aby zvolala zasadnutie komisie, na 

ktorom by komisia diskutovala aj o pešej zóne v centre mesta.  

 

Ozrejmila, že petícia sa týka zrušenie pešej zóny v centre mesta, pričom jej zrušením by došlo 

k sprejazdeniu danej zóny, odstráneniu letných terás a vytvoreniu parkovacích miest. 

Informovala, že k petícii pripravuje za mestský úrad Kežmarok stanovisko právne oddelenie 



 
 

mesta. Predmetná petícia bola predložená na posúdenie aj ďalším útvarom mesta, ktorých sa 

petícia týka, ako aj Dopravnému inšpektorátu či Krajskému pamiatkovému úradu.  

 

K danej téme sa v krátkosti vyjadrila p. Bodnárová, ktorá upozornila, že v rámci pešej zóny sú 

v meste vyznačené cyklotrasy, ktoré sú financované cez projekty. Členovia komisie taktiež 

poukázali na to, že už v minulosti sa zaoberali projektom rozvoja centrálnej mestskej zóny 

mesta Kežmarok, a aj z tohto dôvodu nesúhlasia so zrušením predmetnej pešej zóny.  

 

Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta nesúhlasí                

so zrušením pešej zóny v centre mesta Kežmarok. 

 

Komisia regionálneho rozvoja cestovného ruchu a propagácie mesta sa naďalej plánuje 

zapájať do projektu rozvoja centrálnej mestskej zóny mesta Kežmarok.  

 

 

c) Informácie o rokovaní výboru EMŠ 2022 

 

K danej téme v krátkosti opäť informovala členov komisie p. Gantnerová. Ozrejmila, že 

v rámci prevzatia titulu EMŠ sa uskutočnilo slávnostne preberanie vlajky dňa 31. 01. 2022 

v meste Kežmarok. Aktuálne sa spolu s primátorom mesta Kežmarok a p. Soskovou zúčastní 

v nedeľu  na oficiálnom preberaní vlajky v Turíne v Taliansku. 

 

V rámci bodu rôzne p. Gantnerová v krátkosti informovala členov o ďalšej petícií, ktorá bola 

zaslaná poslancom MsZ a týka sa vylúčenia výstavby bytového dobu na pozemku bývalej 

materskej škôlky na sídlisku Sever.  

 

Následne členovia v krátkosti doplnili svoje postrehy do daného bodu: 

 

 p. Kaprál   

-  informoval o ukončení zimnej sezóny v Bachledovej doline 

 

 p. Bodnárová   

- poukázala na to, že tabuľa pri vstupe do mesta Kežmarok stále nie je opravená 

- informovala o požiadavke zabezpečiť ďalšiu vlajku v súvislosti  s titulom EMŠ 2022,    

   nakoľko v rámci turistického oddielu im vznikol nový oddiel mládeže, a keďže  

   navštevujú rôzne miesta na Slovensku mohol by to byť dobrý spôsob propagácie  

   mesta Kežmarok 

- v rámci OOCR majú vyhradené financie na podporu festivalu EĽRO 

- zúčastnili sa na výstave v Budapešti, Prahe a v apríli sa zúčastnia výstavy vo Varšave 

 

 p. Čajka   

- požiadavka o zabezpečenie ďalšej vlajky v súvislosti s titulom EMŠ 2022, nakoľko sa   

  zúčastňujú rôzny súťaži v Poľsku a Českej republike – spôsob prezentácie mesta   

  Kežmarok mimo územia Slovenska 



 
 

 p. Cintulová 

 -  1. mája 2022 – otvorenie letnej turistickej sezóny 

- Veľkonočné tvorivé dielne, ktorých výstupov bude podujatie Veľká noc v parku  

   v spolupráci s MsKS 

- hudobné podujatie spojené s vítaním jari 

- 18. mája 2022 – Deň múzeí  

- vyhlásenie výberového konania na lektorov v rámci múzea Kežmarok 

- podujatia na hrade v rámci festivalu EĽRO 

 

 p. Barbuščáková  

- aktivity v rámci knižnice pre deti a mládež 

- príprava aktivít na leto 

- príprava projektu Tvorivé písanie v rámci Literárneho Kežmarku, ktorého 

ambasádarkou  bude pre tento rok herečka Lucia Hurajová 

           - prijatie nového zamestnanca p. Glevaňáka na pozíciu referent športu  

           - oneskorenie vydania novín Kežmarok z dôvodu personálneho poddimenzovania na  

             úseku komunikácia a propagácie a ďalších dôvodov 

           - príprava filmu o Kežmarku – podaná žiadosť v rámci OOCR na získanie podpory   

              z Prešovského samosprávneho kraja 

 

Ďalšie témy o ktoré členovia komisie prejavili záujem: 

 rukopis p. Chomu o pamätných tabuliach a miestach v meste Kežmarok 

 židovský cintorín v meste Kežmarok 

 Projekt centrálnej mestskej zóny  

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok 

- na vypracovanie sa zabezpečí externý dodávateľ 

 

 

7. Záver 

 

Na záver zasadnutia poďakovala predsedníčka komisie p. Gantnerová prítomným členom aj 

hosťom za ich účasť a podotkla, že v najbližšej dobe sa určite uskutoční  ďalšie zasadnutie 

komisie.  

 

 

  

  Ing. Janka Gantnerová     Veronika Klukošovská 

   predsedníčka komisie             zapisovateľka 

 

Rozdeľovník:      

- členovia komisie 

- primátor mesta 

- zástupca primátora 

- Ing. Gabriela Bodnárová  

- Mgr. Vladimíra Barbuščáková 


