Komisia pre kultúru, cestovný ruch a rozvoj mesta – komisia Mestského zastupiteľstva v Levoči

Zápisnica zo zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 16.03.2021
Program :
1. Otvorenie – úvod
2. Projekt: Efektívna verejná správa ako nástroj podpory inštitucionálnych kapacít
regionálneho rozvoja okresu Levoča
3. Web stránka mesta Levoča
4. Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča – kultúrne aktivity – online možnosti
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
K bodu1
Predseda komisie Mgr. Eva Chalupecká všetkých prítomných privítala, oboznámila ich
s program rokovania, neboli predložené námietky ani nové návrhy, program všetkými členmi
komisie bol odsúhlasený na prerokovanie.
K bodu 2
M.Čurilla – pre nové programovacie obdobie je potrebné spracovať dokument Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja a Stratégiu rozvoja cestovného ruchu , nebude to sólo
práca, ale tímová práca , tieto dva dokumenty budú obsahovať pasíva, a aktíva v území a ich
cielené smerovanie na aktivity za účelom mesta a územia,
Mgr. Kočiš – personál projektu budú zamestnancami MsÚ
M.Čurilla – áno budú zamestnancami MsÚ
Dr. Novotná – strategické dokumenty musia byť spracované podľa platnej legislatívy
JUDr. Papcun – či bude dokument zahŕňať aj Levočské Lúky,
M.Čurilla – bude aj toto územie zahŕňať, do dokumentov budú zapojení všetci aktéri v oblasti
CR, kultúry, konečný spracovaný dokument je potrebné odovzdať príslušnému riadiacemu
orgánu, ktorý projekt schválil.
K bodu 3
A.Koršňák – informoval, že web nefunguje pre požiar, dáta sú zachránené, je potrebná určitá
časová lehota na nové spustenie.
K bodu 4
JUDr. Kamenická, riaditeľka Mestského kultúrneho strediska informovala o príprave
a realizácii TALK SHOW – práca pre elektronické vysielanie je trojnásobná vyššia, budú
robiť online nie naživo, divácky atraktívne, hľadajú komunitu chýbajúcu zo sídliska Západ,

Mgr. Kočiš – Limka fascinuje čitateľov, bolo by dobré spropagovať najlepšími informáciami
o naj šikovnejších ľuďoch, obyvateľov, talentov,
M.Čurilla – každý z nás má možnosť o takejto významnej osobe spracovať a predložiť
materiál do redakčnej rady.
K bodu 5, 6
Mgr. Chalupecká – je potrebné výhľadovo riešiť chov psíkov a s tým súvisiaci neporiadok
JUDr. Kamenická – reálne riešenie je vrátiť koše pred prevádzky,
Mgr. Chalupecká – do budúcna vyčleniť priestor pre výbeh psov,
K bodu 7 Predseda komisia Mgr. Eva Chalupecká poďakovala prítomným za účasť a aj za
pripomienky.
Zapísala:
Mgr. Anna Babicová

