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NÁVRH NA UZNESENIE  
M ES TS K É HO Z AS T U P I T E Ľ ST V A  

zo dňa 21.9.2017       číslo    /2017 

 

K bodu: Plnenie rozpočtu INFORMAČNÉHO CENTRA mesta Liptovský Mikuláš –    

             príspevkovej organizácie za prvý polrok 2017 a Dodatok č. 1 ku Zmluve             

             o nájme Nebytového priestoru v Objekte „ Veľký dom služieb súp. č. 

             1994 na pozemku parc. č. KN C 280“ v Liptovskom Mikuláši 

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  

I. berie na vedomie 

1. výsledok hospodárenia INFORMAČNÉHO CENTRA mesta Liptovský Mikuláš – 

príspevkovej organizácie za prvý polrok 2017 

2. Dodatok č. 1 ku Zmluve o nájme Nebytového priestoru v Objekte Veľký dom služieb 

súp.č. 1994 na pozemku parc.č. KN C 280 v Liptovskom Mikuláši 

 

II. konštatuje, že 

1. organizácia k 30.6. 2017 dosiahla nasledovné výsledky hospodárenia: 

             Hlavná činnosť - HČ                                                    

             Výnosy:         72 362,53 €  



z toho:                

      -      dotácia od zriaďovateľa na krytie prevádzkových nákladov a marketing 49 372,37 €                                              

      -      výnosy  z kapitálových transferov          2 238,00 €        

      -      účelový finančný príspevok z KOCR a OOCR (informačný servis)              19 000,00 €     

      - finančný príspevok z ÚPSVaR na vytvorenie pracovného miesta    1 752,16 € 

      - ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti – bankový úrok            0,00 €      

                  

             Náklady:                                     82 785,90 € 

   z toho: 

       -    prevádzkové náklady                    78 727,67 € 

       -    náklady na marketing                                                   1 820,00 € 

       -    odpisy hmotného investičného majetku                          2 238,00 € 

 

            Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti - strata:                          -10 423,37 € 

 

            Vedľajšia hospodárska činnosť - VHČ 

            Výnosy:         26 229,03 € 

            Náklady:         26 726,65 € 

            Výsledok hospodárenia z vedľajšej hospodárskej činnosti - strata:                   - 497,62 €                                           

 

2. Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 28/16, ktorá bola uzatvorená 19.12.2016  

v súlade s  uznesením MsZ  č. 61/2016, medzi spoločnosťou Vincentis a IC L.Mikuláš, 

neriešila problematiku klimatizácie (dodávky chladu). Teplota  v prevádzkových 

priestoroch INFORMAČNÉHO CENTRA mesta v letných mesiacoch prekročila 

stanovené hodnoty podľa vyhlášky MZ SR č. 99/2016 Z.z. o podrobnostiach 

o ochrane zdravia pred záťažou a chladom pri práci 

 

III. schvaľuje 

        uzavretie Dodatku č. 1 ku Zmluve o nájme Nebytového priestoru v Objekte „Veľký dom 

služieb súp. č. 1994 na pozemku parc. č. KN C 280“ v Liptovskom Mikuláši medzi 

INFORMAČNYM CENTROM mesta Liptovský Mikuláš, Námestie mieru 1, 031 01 Liptovský 

Mikuláš, IČO: 31903339 ako nájomcom a spol. Vincentis, spol. s r.o., so sídlom 

Majoránová 64, 821 07 Bratislava, IČO: 46460888 ako prenajímateľom, ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia. 

 

                                                                                             Ing. Ján Blcháč, PhD. 

                                                                                                  primátor mesta    

                                                               Dátum podpisu uznesenia:       



 



 

  

Dôvodová správa 

 

Plnenie rozpočtu INFORMAČNEHO CENTRA mesta Liptovský Mikuláš – príspevkovej 

organizácie za prvý polrok 2017 

 

Program 2: Podpora cestovného ruchu 

                               INFORMAČNÉ CENTRUM mesta - príspevková organizácia  

                               (hlavná činnosť)      

 

Zámer programu: Budovanie modernej turistickej informačnej kancelárie mesta Liptovský Mikuláš 

s cieľom podpory rozvoja podnikania, domáceho a aktívneho cestovného ruchu.     

 

1. Popis hlavnej a ekonomickej činnosti  

INFORMAČNÉ CENTRUM mesta je príspevková organizácia Mesta Liptovský Mikuláš a  jeho 

hlavná marketingová organizácia v oblasti domáceho a aktívneho cestovného ruchu a podpory 

rozvoja podnikania v meste. Zastrešuje informačný servis služieb cestovného ruchu smerom 

k návštevníkom mesta a  miestnemu obyvateľstvu, zabezpečuje marketing a komunikáciu mesta 

v oblasti cestovného ruchu, tvorbu a realizáciu vlastných produktov a zabezpečenie komerčných 

doplnkových služieb. ICM je partnerom verejného aj súkromného sektora, predovšetkým miestnych 

subjektov pôsobiacich vo sfére CR a regionálnych organizácií OOCR REGION LIPTOV a Klastra Liptov, 

ktorých je Mesto členom. Zabezpečuje koordináciu mestského cestovného ruchu  na báze 

partnerstva s týmito subjektami  a je taktiež výkonnou zložkou mesta v zabezpečovaní aktivít 

vyplývajúcich z členstva v regionálnych organizáciách, ako aj pri spolupráci s KOCR - Žilinský turistický 

kraj.        

Hlavná činnosť INFORMAČNÉHO CENTRA mesta Liptovský Mikuláš bola v prvom polroku 2017 

financovaná z nasledovných zdrojov: príspevku zriaďovateľa, príspevku Oblastnej organizácie 

cestovného ruchu  REGION LIPTOV (členské Mesta v OOCR + štátna dotácia podľa zákona 91/2010 Z. 

z. o podpore CR), z finančného príspevku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu 

vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov a  z ostatných výnosov z prevádzkovej 

činnosti.  

 

2. Organizačná štruktúra , počet zamestnancov, priemerná mzda  

V organizácii počas prvého polroka pracovalo 6 zamestnancov na trvalý pracovný pomer (riaditeľka, 

ekonómka, 4 samostatní odborní referenti. 1 pracovník bol navyše zamestnaný na základe §54 Zákona 

o zamestnanosti z ÚPSVaR). Na zabezpečenie sprievodcovských služieb pracovali externe pre ICM 4 

pracovníci na základe dohody o vykonaní práce. Priemerná mzda za 1 polrok 2017 bola vo výške 683,- €. 
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Prevádzková doba organizácie je v roku 2017 predĺžená o 208 hod. ročne (zmenená prevádzka 

v soboty celoročne do 17.0 hod.) Spolu je ročná prevádzková doba viac ako 3000 hodín. Prehľad 

prevádzkovej doby 2017: 

Dátum Pondelok - piatok Sobota Nedeľa 

15.09-30.6. 09.00 - 17.00 09.00 - 17.00 zatvorené 

1.07-14.09. 09.00 - 18.00 09.00 - 17.00 09.00 - 17.00  

 

3. Hlavné úlohy: 

Úlohy organizácie na rok 2017 sú zadefinované v programovom rozpočte, schválenom 

mestským zastupiteľstvom dňa 15.12. 2016 uznesením č. 127/2016 a týkajú sa hlavne oblastí: 

 koordinácia mestského cestovného ruchu na báze partnerstva subjektov cestovného ruchu a realizácia 

odborných pracovných stretnutí so subjektmi cestovného ruchu  

 podpora regionálneho cestovného ruchu na princípe partnerstva subjektov v regióne  

 zvyšovanie počtu prenocovaní v meste, podpora legálnych ubytovateľov  

 predlžovanie doby pobytu návštevníkov a podpora využívania služieb v meste 

 zvyšovanie atraktívnosti mesta ako centra regiónu Liptov a budovanie značky 

 poskytovanie služieb v súlade s najvyššími profesijnými štandardami Asociácie informačných centier 

Slovenska (AICES), 

 participácia na marketingovej a komunikačnej  stratégii mesta v oblasti cestovného ruchu (CR), 

 kvalitný informačný servis a marketingová komunikácia, 

 spracovanie štatistík a získavanie spätnej väzby od návštevníkov mesta L. Mikuláš v oblasti CR, 

 participácia na tvorbe kvalitného produktového portfólia mesta Liptovský Mikuláš, 

 zvyšovanie vzdelávania a odbornej úrovne pracovníkov Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš 

a partnerov mestských organizácií pôsobiacich v oblasti CR, 

 dobudovanie certifikovaného TIC v meste Liptovský Mikuláš v  zrekonštruovaných priestoroch. 

 

Zabezpečené aktivity ICM v prvom polroku 2017: 

 

A/ NOVINKY: 

Ponuku mesta v CR sme rozšírili štyrmi novinkami: 

 

1. Produktový balík „Liptovský Mikuláš pre rodiny s deťmi“  

Zabezpečili sme viaceré aktivity smerujúce k tomu, aby sme pomohli vytvoriť ucelenú ponuku mesta pre 

túto cieľovú skupinu a mohli prezentovať Liptovský Mikuláš ako  miesto atraktívnej rodinnej 
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dovolenky. Nadviazali sme spoluprácu zameranú na detského návštevníka so subjektami 

cestovného ruchu, motivovali sme ich k inovácii a tvorbe novej ponuky a následne sme vytvorili 

komplex z už existujúcich aj nových produktov, v ktorých sa spája poznanie, zábava, dobrodružstvo, 

oddych i aktívne strávenie voľného času.  

Všetky aktivity sú zastrešené pod spoločným logom 

s ústrednou postavou sv. Mikuláša, ktorá sprevádza deti, 

s podtitulom Dobrodružstvá s  Mikulášom.  K dispozícii je aj  

hravý turistický sprievodca. Spoločný 

produktový balík za mesto  obsahuje: 

možnosť nechať sa zlapať zbojníkmi, 

odhaliť tajomstvá prírody 

v najmodernejšom múzeu Slovenska, 

zažiť pocity slávneho maliara, urobiť si 

piknik v galerijnej záhrade uprostred 

historického centra, z najlepšej vyhliadky v meste vidieť kus 

Liptova aj vrchol Kriváň. Dopriať si kontaktnú ZOO, otestovať 

cyklochodník vedúci prostredím rieky Váh, zdolať trať, na ktorej 

trénujú olympijskí víťazi vo vodnom slalome, zažiť pocity 

parašutistu, kopec zábavy v aquaparku, laser aj fun aréne alebo rozlúštiť hádanky Rebus roomu.  

Pre túto cieľovú skupinu sme špeciálne pripravili služby ubytovacích a stravovacích zariadení 

ústretových k rodinám s deťmi a podujatia pre detského diváka, ktoré sú prezentované v kalendári 

podujatí na mestskej web stránke pod typom podujatia „ pre rodiny s deťmi“ . 

Reportáž k produktu: http://www.tvliptov.sk/clanok/1492-boli-sme-pri-tom-balik-pre-rodiny-s-detmi 

Podujatia pre rodiny s deťmi: 

http://www.mikulas.sk/kalendarpodujati/vyhladat?od=1.1.2017&do=31.12.2017&typ=Pre+rodiny+s+de%C

5%A5mi&typ-id=10&nazov= 

Ubytovanie pre rodiny s deťmi: 

http://www.mikulas.sk/sk/_zlozka.php?order1=&order2=Pre+rodiny+s+de%C5%A5mi&zobraz=&zlozka=2

72&clanok= 

Gastronómia pre rodiny s deťmi: 

http://www.mikulas.sk/sk/_zlozka.php?order1=Pre+rodiny+s+de%C5%A5mi&zobraz=&zlozka=332&clano

k= 

Pri zisťovaní podmienok vhodných pre túto cieľovú skupinu, sme vykonali dotazníkový prieskum 

v spolupráci s Hotelovou akadémiou L. Mikuláš. 

http://www.tvliptov.sk/clanok/1492-boli-sme-pri-tom-balik-pre-rodiny-s-detmi
http://www.mikulas.sk/kalendarpodujati/vyhladat?od=1.1.2017&do=31.12.2017&typ=Pre+rodiny+s+de%C5%A5mi&typ-id=10&nazov
http://www.mikulas.sk/kalendarpodujati/vyhladat?od=1.1.2017&do=31.12.2017&typ=Pre+rodiny+s+de%C5%A5mi&typ-id=10&nazov
http://www.mikulas.sk/sk/_zlozka.php?order1=&order2=Pre+rodiny+s+de%C5%A5mi&zobraz=&zlozka=272&clanok
http://www.mikulas.sk/sk/_zlozka.php?order1=&order2=Pre+rodiny+s+de%C5%A5mi&zobraz=&zlozka=272&clanok
http://www.mikulas.sk/sk/_zlozka.php?order1=Pre+rodiny+s+de%C5%A5mi&zobraz=&zlozka=332&clanok
http://www.mikulas.sk/sk/_zlozka.php?order1=Pre+rodiny+s+de%C5%A5mi&zobraz=&zlozka=332&clanok
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2. Liptovský Mikuláš je ešte viac smart – audiosprievodca v 

Synagóge 

Sprístupnili sme už druhú sakrálnu pamiatku s audiosprievodcom. Po 

Kostole sv. Mikuláša, kde počas júla a augusta  poskytujeme 

sprievodcovské služby, v tomto roku pribudla aj mikulášska synagóga.  

Audiosprievodcovia obsahujú: interaktívnu mapu, body záujmu 

v interiéroch aj exteriéroch pamiatok, textovú aj obrazovú časť a 

audionahrávky. Sú súčasťou mobilnej turistickej aplikácie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Liptovský Mikuláš 7x INAK 

Vytvorili sme ponuku z najobľúbenejších 7 tematických 

prehliadkových trás mestom pod spoločným názvom: Liptovský 

Mikuláš 7x INAK. Každá prehliadková trasa je spojená s návštevou 

jednej z expozícií v múzeách a galériách v meste so zľavneným 

vstupným, ktoré zároveň slúži ako pozvánka ku kompletnej ponuke 

každej inštitúcie. 

Ponuka obsahuje tematické trasy: „Jánošíkova cesta spojená 

s návštevou Mikulášskej mučiarne, 11 NAJ historického centra, Míľniky 

mikulášskej histórie s prehliadkou Kostola sv. Mikuláša, Mikulášski židia 

s návštevou synagógy, Mikulášske tradície vrátane zastavenia 

v garbiarskej dielni a meštianskej jedálni Múzea Janka Kráľa, 

Mikulášski umelci s expozíciou Bohúňovho diela, prípadne Galérie 

Kolomana Sokola a Prvenstvá mikulášskeho turizmu s prehliadkou 

exponátu jaskynného leva v unikátnom Slovenskom múzeu ochrany 

prírody a jaskyniarstva. 
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L. Mikuláš 7x INAK je v ponuke IC celoročne za úplatu.  Počas leta  - tradične každý piatok o 16.0 v júli 

a auguste prebiehajú bezplatné prehliadky na všetky uvedené témy. 

VIDEOSPOT k Liptovský Mikuláš 7x INAK: https://www.youtube.com/watch?v=9Filgg-lWLk 

 

4.  Večerné stredy v historickom centre mesta 

 V spolupráci s Mestom, Múzeom Janka 

Kráľa, Združením Živé námestie a OOCR RL sme 

pripravili zimné večerné programy v historickom 

centre, ktoré boli časovo naviazané na príchody 

City busu z Jasnej.  Prehliadky starobylého 

Kostola sv. Mikuláša a dominánt historického 

centra, najdôležitejšie momenty dejín, osobnosti a 

tradície mesta s turistickým sprievodcom. 

Špeciálny program Nechaj sa zlapať 

v Mikulášskej mučiarni a pozvanie do 

gastronomických prevádzok zapojených do projektu (4.1. – 12.3.2017 každá streda o 19.30 hod.). 

VIDEOSPOT k Liptovský Mikuláš 7x INAK: https://www.youtube.com/watch?v=CzLZ5D1y02k 

 

B/ INFORMAČNÝ SERVIS - spracúvanie ponuky atraktivít, podujatí, služieb a diania v meste a okolí, 

tvorba produktových balíkov služieb pre rôzne cieľové skupiny zákazníkov a ich distribúcia širokej 

verejnosti.  

Služby ICM boli v tomto období poskytnuté cca 22 tis. klientom priamo v prevádzke. ICM 

poskytuje informačný servis svojim klientom aj telefonickou a písomnou formou.  

Jedná  sa  hlavne  o ponuku  cestovného  ruchu  distribuovanú   návštevníkom  mesta a   miestnemu 

obyvateľstvu. Do portfólia informačného servisu ICM však 

patrí aj komplexná škála ostatných služieb, inštitúcií 

a podnikateľskej  sféry pôsobiacej na území mesta. Tieto 

služby využíva hlavne domáce obyvateľstvo  a obchodná  

klientela.  Aktuálna  ponuka  je  denne  spracúvaná  

a  distribuovaná  a  týka sa: • produktov a balíkov služieb 

z oblasti CR v meste a Liptove • ubytovacích 

a stravovacích zariadení mesta a regiónu • poskytovateľov služieb • športu a organizovaných športových 

aktivít • turistických atraktivít • kultúrno-spoločenských  zariadení • kultúrnych  a  športových   podujatí  

(celoročné,  mesačné  a denné kalendáre podujatí)  • tvorby produktových  balíkov -  špeciálne  programy  

pre  rôzne cieľové skupiny na voľný  čas  v meste  a  regióne • inštitúcií,  podnikov a  firiem na území 

mesta aj mimo oblasti cestovného ruchu • nariadení  mesta, mestských  oznamov • možností  dopravného  

spojenia  mestskej, medzimestskej i medzinárodnej dopravy.  

https://www.youtube.com/watch?v=9Filgg-lWLk
https://www.youtube.com/watch?v=CzLZ5D1y02k
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          C/ MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA 
  
           Rozpočet marketing   (v celých €):   

Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 
Východiskový 
údaj rok 2016 

Cieľová 
hodnota 
v roku 
2017 

Dosiahnut
á hodnota 

% 
plnenia 

Zabezpečiť aktívnu 
prezentáciu ponuky 

CR a budovať 
atraktívny imidž mesta 

Počet vydaných 
propagačných 
materiálov 

      60,5 65 tis. 42 tis.    65% 

Zabezpečiť aktuálnu 
prezentáciu 
a propagáciu mesta 
v oblasti CR a zvýšiť 
informovanosť 
občanov 
a návštevníkov mesta 

 
 
 
 
 
 

Webmarketing 
-web stránka Mesta,             
sekcie Návštevník, 
Mesto, Samospráva, 
Občan 
www.mikulas.sk 
Periodicita: denne 
 
-web stránka ICM  
www.mikulas.travel 
Periodicita: denne 
 
-ICM v sociálnej sieti 
Facebook 
Periodicita: denne 
 
-Newsletter 
Periodicita: mesačne 
 

Newsletter cez 
OOCR 
Periodicita: 
štvrťročne  

1 
 
 
 
 
 

 
         

  1 
 
 
 

         1 

 
 

1,5 
 
 

0 

1 
 

 
 
 
 

 

1 

 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

1 

1 
 

 

 
 

 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

1,5 

 

1 

100% 
 
 
 

 

 
 

100% 

 
 

        100% 
 
 

150% 

 
 

100% 

rok   2017 – 
schválený 

rozpočet v € 

Plnenie 
rozpočtu 

k 30.6. 2017 
(náklady) 

Percent. 
plnenie 

 

Plnenie 
rozpočtu  

k 30.6.2017 
(výnosy) 

Percent. 
plnenie 

 

€ 

Z členských 
príspevkov 
rozpočtu 
OOCR 

a zriaďovateľa 
5000 € 

5000 100 % 1936  39% 

 
€ 

Zo štátnej 
dotácie spolu 
12500 

            0 0% 0 0% 

http://www.mikulas.sk/
http://www.mikulas.travel/
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Poskytnúť viac  
informácií modernou 
a pohodlnou 
distribučnou cestou 
prostredníctvom 
mobilných  zariadení. 

Vytvorenie SMART 
zóny v historickom 
centre 

Zabezpečovanie 
SMART ZÓNY 
v historickom centre 

- Bezplatná WIFI 
ZÓNA                    

- Mobilná turistická 
aplikácia mesta 
Liptovský Mikuláš 

Mobilné aplikácie 
prostredníctvom QR 
www.mikulas.travel 
(je prispôsobená 
prehliadaniu v mobil. 
zariadeniach 
Periodicita denne: 
 
Mobilná turistická 
aplikácia Liptov (za 
LM) 
Periodicita denne: 

 

  

 

 0 
 

0 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

    

 

    1 

 
1 

 

 
 

1 

 

 

1 

 

      

 

    1 

 
         1 

 

 
         

          1 

 

 

1 

 
 

 

  100% 

 
100% 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

Zvýšiť návštevnosť 
mesta a regiónu 

Počet výstav  
a prezentácií CR 

7 7 2 29% 

Predĺžiť pobyt 

návštevníkov v meste 

Tvorba pobytových 

programov – 

produktových balíkov 

v meste pre  4 

cieľové skupiny 

Periodicita: 2 x ročne 

2 2 1 50% 

Zabezpečiť 
informovanosť 
o aktuálnom dianí 
v meste  

Médiá- spracúvanie 
tlačových informácií 
o aktuálnej ponuke 
CR v meste  
Periodicita: ročne 

12 12 12 50% 

Zabezpečiť 
propagáciu kultúrnych 
a športových podujatí 
a zvýšiť ich 
návštevnosť 

Kultúrne a šport. 
podujatia 
spracúvanie 
a distribúcia 
kalendárov podujatí 
v meste  

Centrálny kalendár 
podujatí na web 
stránke 
Periodicita:  
denne (web) 
mesačne(newsletter) 
mesačne (spravodaj) 
mesačne (partneri) 

 
 

 
 
 

 

 

 

1   
               2                                                                                 
               1 
               1 

 

 
 
  
             
         
 

     

    

          1 
          2   
          1 
          1 

 
 
         
 
 
 
 
 
          
 
 

   1 
1,5  

            1 
            1 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

         100%          
         150% 
         100% 
         100% 

http://www.mikulas.travel/
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Upevnenie spolupráce 
s partnermi, 
stanovenie stratégie, 
vzdelávanie 
a informovanie 
odbornej verejnosti 
o aktuálnej ponuke 
CR v meste  

 
Organizovanie 
konferencie s 
workshopom 
"Mestský cestovný 
ruch" 

Periodicita: ročne 

1 1 0 0% 

 

Komentár k marketingovej komunikácii:  

            Celkový objem priamych nákladov vynaložených na marketing bol v prvom polroku 2017 vo výške 

5816,80 € ( mobilná aplikácia 0 €,  WIFI v historickom centre 3880,80 €,  marketingové náklady ICM 1936 

€, mimo rozpočtu ICM zo štátnej dotácie  OOCR REGION LIPTOV 0 € - propagačné materiály). 

 

1. Digitálny marketing  

a/ Turistická mobilná aplikácia - Liptovský Mikuláš sa stal ešte viac SMART  

 

V prvom polroku sme pokračovali v vybudovaní SMART ZÓNY v historickom centre (WIFI ZÓNA + 

Mobilná turistická aplikácia Liptovský Mikuláš).   

Obsah mobilnej turistickej aplikácie sme rozšírili o 2 NOVINKY: 

 Audiosprievodcu v Synagóge 

 Program pre rodiny s deťmi  s podtitulom „Dobrodružstvá s Mikulášom“ 

Aplikácia v súčasnosti ponúka: audiosprievodcov v 2 sakrálnych pamiatkach (Kostol Sv. Mikuláša, 

Synagóga), 11 NAJ atraktivít historického centra, produktové balíky pre rodiny s deťmi, žiakov 

a študentov, športovcov a seniorov, tematické prehliadkové trasy mestom, kalendár podujatí, prehľad  

ubytovacích a stravovacích zariadení a ďalšie praktické informácie.    

Užívateľov aplikácia  naviguje pomocou interaktívnych máp a zároveň využíva nové technológie vrátane 

Bluetooth 4 (Low Energy) majákov umiestnených v jednotlivých historických pamätihodnostiach mesta 

v centre mesta. 

Okrem slovenčiny je k dispozícii aj v anglickom a poľskom jazyku. Ku svojej prevádzke nepotrebuje 

nepretržitú internetovú konektivitu. Dostupná pre Android a Iphone. 

 https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.gamo.smartzona.lm 

 

 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.gamo.smartzona.lm


 12 

b/ CENTRÁLNY KALENDÁR PODUJATÍ v meste 

Naďalej spolupracujeme s 30 subjektmi, ktoré sú súčasnosti zapojené do tvorby komplexného kalendára 

kultúrnych, športových a spoločenských akcií, ktoré sú usporadúvané na území Liptovského Mikuláša. 

http://www.mikulas.sk/kalendar-podujati. Ročne vypublikujeme cca 800 podujatí. Časť z nich spracúvame 

aj pre mesačník Mikuláš. 

c/ Spracúvanie a distribúcia top podujatí za 

mesto  do ponuky spolupracujúcich web 

stránok regiónu Liptov www.visitliptov.sk 

a mobilnej aplikácie OOCR Liptov, aj ďalších 

celoslovenských a regionálnych stránkach 

www.slovakia.travel, www.infoslovak.sk, 

www.liptov.sk, www.zilinskyturistickykraj.sk,  

www.kedykam.sk, www.dennikrelax.sk, 

www.vstupvolny.sk, ).  

d/ Sociálna sieť www.facebook.com - 

Informačné centrum mesta, kde prezentujeme 

hlavne informácie o novinkách v meste a okolí, 

aktuálnych podujatiach a predpredaji 

vstupeniek, súťaže. TOP ponuka mesta je 

prezentovaná aj cez facebook prezentáciu 

regiónu Liptov - OOCR REGION LIPTOV a facebook AICES. ICM má aktívny účet aj na Instagrame. 

https://www.facebook.com/pages/Informa%C4%8Dn%C3%A9-centrum-Mesta-Liptovsk%C3%BD-

Mikul%C3%A1%C5%A1/112862562077295 

 

e/ Newsletter - elektronický spravodaj ICM, informuje o aktuálnej ponuke mesta v oblasti CR, 

podujatiach, novinkách, voľnočasových aktivitách. Distribuovaný 

prihláseným odberateľom 1x mesačne v mimosezónnom a 2x mesačne 

v sezónnom období.  

 

Počty distribuovaných newsletterov sme prispôsobili rozsahu noviniek 

a podujatí. Polročne bolo distribuovaných 9 newslettrov. 

 

 

 

 

 

 

http://us7.campaign-archive1.com/home/?u=1fca856fab96365c8eb1ca44e&id=f5d48ad683 

 

http://www.mikulas.sk/kalendar-podujati
http://www.visitliptov.sk/
http://www.slovakia.travel/
http://www.infoslovak.sk/
http://www.zilinskyturistickykraj.sk/
http://www.kedykam.sk/
http://www.dennikrelax.sk/
http://www.vstupvolny.sk/
http://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/pages/Informa%C4%8Dn%C3%A9-centrum-Mesta-Liptovsk%C3%BD-Mikul%C3%A1%C5%A1/112862562077295
https://www.facebook.com/pages/Informa%C4%8Dn%C3%A9-centrum-Mesta-Liptovsk%C3%BD-Mikul%C3%A1%C5%A1/112862562077295
http://us7.campaign-archive1.com/home/?u=1fca856fab96365c8eb1ca44e&id=f5d48ad683
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f/ Tvorba a aktualizácia internetových stránok mesta www.mikulas.sk, a Informačného centra 

www.mikulas.travel.  

Spracúvanie, aktualizáciu a administráciu informácií  zabezpečuje ICM na mestskej stránke v sekciách 

Návštevník (turistické informácie a služby) a Kalendár podujatí.  V ďalších troch z piatich hlavných sekcií 

(Mesto, Samospráva, Občan) – sú to organizácie a inštitúcie mesta, kultúra a voľný čas, športové 

inštitúcie, školstvo,  zdravotníctvo a ďalšie. Administrácia prebieha každodenne, hlavne pokiaľ ide o 

novinky a podujatia. Pred letnou aj zimnou turistickou sezónou boli vykonané kompletné aktualizácie 

turistických informácií, produktov a noviniek vo všetkých troch jazykových verziách.   

2. Propagačné materiály  

             V prvom polroku 2017 boli vydané 2 nové propagačné materiály a urobená reedícia  

produktového letáku ku Kostolu Sv. Mikuláša, ktoré boli financované z projektu štátnej dotácie 

prostredníctvom OOCR:  

 

a) Produktový leták – 

Liptovský Mikuláš pre rodiny 

s deťmi – Dobrodružstvá 

s Mikulášom 

      

Celoročný leták, ktorý  prezentuje 

možnosti 15  programov v meste, 

vhodných pre rodiny s deťmi.  

Počet kusov: SJ 8000, AJ 3000, PJ 3000, celkom: 14000 ks  

http://www.mikulas.sk/filesII/informacne_centrum/rodiny%20s%20detmi.pdf 

 

b) Propagačný materiál „Sprievodca atraktivitami Liptovský Mikuláš“ - leto  

Sezónny propagačný materiál júl-november 2017, s mapou mesta, 11 NAJ 

historického centra, ponukou TOP podujatí, športových aktivít a ďalších produktov...  

Vydaný  v počte:   SK 8000, EN 4000, PL 4000, celkovo 16.000 ks. 

(financovaný z projektu štátnej dotácie pre OOCR).  

https://issuu.com/informacnecentrum/docs/sprievodca_2017_web_sk__2_ 

 

 

 

 

http://www.mikulas.sk/
http://www.mikulas.travel/
http://www.mikulas.sk/filesII/informacne_centrum/rodiny%20s%20detmi.pdf
https://issuu.com/informacnecentrum/docs/sprievodca_2017_web_sk__2_
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c/ Produktový leták k sprievodcovskej službe  „Kostol sv. Mikuláša“  približuje 

jeho históriu v priebehu storočí, poukazuje na jeho najväčšie pozoruhodnosti, akými 

sú gotické oltáre, vitrážové okná, kamenná krstiteľnica či sgrafitá v bočných 

kaplnkách.  Vydaný v počte 12-tis. ks v slovenskej, anglickej a poľskej verzii, 

určený na bezplatnú distribúciu (financovaný z projektu štátnej dotácie pre OOCR). 

http://www.mikulas.sk/filesII/informacne_centrum/Kostol_sv_Mikulasa.pdf 

d) Spolupráca pri zostavení a grafickom návrhu 

propagačného letáku k Synagóge, ktorú vydalo MJK. 

http://www.mikulas.sk/filesII/Synagoga_4_sklad_SK_WEB.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Celoročná tvorba plagátov a rollupov k podujatiam a produktom  

 

Distribúcia propagačných materiálov                                                                        

a/ ICM 

b/ 2 výstavy cestovného ruchu 

c/v spolupráci s Národnou diaľničnou spoločnosťou na hraničných 

priechodoch, Brodské, Čunovo, Jarovce,  

e/ v 50 ubytovacích zariadeniach regiónu, aquaparkoch, múzeách 

a galériách mesta, čerpacích staniciach, IC Ružomberok, Jasná, Liptovský 

Ján, podujatia Festival Múzeí Slovenska, otvorenie letnej turistickej sezóny 

regiónu v Tatrapolise,  

f/ v obchodných centrách STOP SHOP a RGB Liptov, železničnej stanici L. 

Mikuláš                                                                                                                            

g/ citylighty 5 ks historické centrum,                                                                           

 

3. Workshopy, výstavy a veľtrhy cestovného ruchu 

 Prezentácie na jednotlivých podujatiach boli zabezpečené aktuálnymi propagačnými materiálmi 

o meste a personálne v spolupráci s OOCR Liptov, KOCR - ŽTK. Personálne zabezpečovali pracovníci 

ICM výstavu Slovakiatour v Bratislave. ICM nevznikli okrem osobných nákladov zabezpečením týchto 

prezentácií žiadne ďalšie priame náklady. 

http://www.mikulas.sk/filesII/informacne_centrum/Kostol_sv_Mikulasa.pdf
http://www.mikulas.sk/filesII/Synagoga_4_sklad_SK_WEB.pdf
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Dátum názov Miesto Organizátor 

Slovensko: 

Január 2017 ITF Slovakiatour Bratislava ŽTK/OOCR Liptov 

Čechy: 

Január 2017 GO REGIONTOUR Brno ŽTK/OOCR Liptov 

 

Mediálne výstupy – súhrn na web stránke:  http://www.mikulas.sk/sk/_zlozka.php?zlozka=2823 

 

D/ TVORBA A REALIZÁCIA VLASTNÉHO PRODUKTU   

 

           ICM do turistickej  ponuky mesta prispieva viacerými vlastnými produktmi a to  tvorbou  

tematických prehliadkových   okruhov  a  zabezpečovaním   bezplatných,  ako  aj   komerčných   

prehliadok   mesta  so sprievodcom.  Od roku 2015 postupne zabezpečujeme prehliadky 

sakrálnych pamiatok mesta. 

1. PREHLIADKY DVOCH SAKRÁLNYCH  PAMIATOK S AUDIOSPRIEVODCOM.  

druhú sakrálnu pamiatku v meste s audiosprievodcom – Synagógu, sme  spustili  v  máji  2017  

na obdobie júla a  augusta sme pripravili pokračovanie  prehliadok v   najstaršej  stavebnej 

pamiatke mesta – Kostola sv. Mikuláša   aj  mimo  sv. omší taktiež s audiosprievodcom 

(bližšie str. 7). 

2. PREHLIADKOVÉ OKRUHY V MESTE 

Nový  produkt „ LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 7X INAK“ 

7 najatraktívnejších tematických  prehliadkových trás mestom, a to Jánošíkova 

cesta, Mikulášski židia, Mikulášske tradície,  11 NAJ historického centra, 

Mikulášski umelci,  Prvenstvá mikulášskeho turizmu a Míľniky mikulášskej  

histórie (bližšie str. 7). 

        3.   VEČERNÉ STREDY V HISTORICKOM CENTRE MESTA 

             Prehliadky starobylého Kostola sv. Mikuláša a dominánt historického centra 

             4.1. – 12.3.2017 každá streda o 19.30 hod. (bližšie str. 8). 

Sprievodcovské služby využilo počas polroka 962 

záujemcov. Celkove bolo zrealizovaných 33 

prehliadok, z toho 17 bezplatných, s návštevnosťou 

535 osôb a 16 komerčných prehliadok, ktorých sa 

zúčastnilo 427 osôb.  

 

 

 

   

 

http://www.mikulas.sk/sk/_zlozka.php?zlozka=2823
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 4.   PRODUKT PRE RODINY S DEŤMI (bližšie str. 6) 

 

 

 

 

Ciele a výstupy: 

 
Cieľ 

Merateľný ukazovateľ 
Východis-
kový údaj 
rok 2016 

Cieľová 
hodnota 
v roku 
2017 

Dosiahnutá 
hodnota 

   % plnenia 

Podporiť 
atraktívnosť 
mesta 
vytvorením 
zaujímavého 
produktu 

Prezentácia nových 

sprievodcovských 

produktov v meste: 

1. Kostol sv. Mikuláša s 

audiosprievodcom 

2.Synagóga 
s audiosprievodcom 

 
3. 5 tematických 
prehliadkových trás 
s audiosprievodcom 
 
4. Produkt pre rodiny s 
deťmi 

 
 
 
 
        

         1 
           
 
       

          0 
 
 

0 
 
 

0 

 
 
 
 
        

         1 
          
 
 

         1 
 
 

0 
 
 

1 

 
 
 
 
        

        0 
         
 
 

        1 
 
 

0 
 
 

1 

 

 

 

     

          0% 

 

 

 

       100% 

 
0% 

 
 

100% 

Podporiť 
atraktívnosť 
mesta 
vytvorením 
zaujímavého 
produktu 

-  organizácia Svetového 

dňa sprievodcov  

Periodicita: ročne 

        
        
         

           1 

 

 

           1 

 

 

 

1 

 

 

 

100% 

Podporiť 
atraktívnosť 
mesta 
vytvorením 
zaujímavého 
produktu 

- pravidelná 

sprievodcovská služba 

v mesiacoch júl – august 

(prehliadkové okruhy 

mestom) Periodicita: 

mesačne 

 

           4 

 
 

 

 

4 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

        0% 
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E/ Spolupráca s OOCR REGION LIPTOV 

ICM a OOCR REGION LIPTOV uzatvorili pre rok 2017 zmluvnú spoluprácu v hodnote 36 000 €, v rámci 

ktorej sú realizované aktivity:  

Zabezpečiť aktívnu 
prezentáciu 
a propagáciu 
mesta v rámci 
regiónu 

Spolupráca s OOCR  
tvorba turistických 
informačných databáz za 
mesto a okolie. Analýzy 
a štatistiky, mediálny servis, 
tvorba spoločnej ponuky 
podujatí, tvorba PM, 
webmarketing 

celoročne celoročne celoročne 

 

celoročne 

 

 zber a tvorba informačných databáz z oblasti cestovného ruchu v regióne Liptov, 

 poskytovanie informačného servisu návštevníkom Liptova, 

 spracúvanie informácií do propagačných materiálov a na webové stránky, spolupráca pri        

tvorbe propagačných materiálov, 

 spracúvanie štatistiky návštevníkov v TIK, 

 aktualizáciu a správu domovských webových stránok ICM a facebookového profilu, 

 zasielanie newsletterov o činnosti destinácie (1x mesačne),  

 prípravu kalendára podujatí v regióne, 

 distribúciu propagačných materiálov klientom,   

 

Ďalšie aktivity: 

 Príprava podkladov k mediálnym výstupom OOCR REGION  LIPTOV,   

 Výstavy CR - spolupráca pri zabezpečení jednotlivých akcií uvedených v prehľade,  

 Webmarketing – pravidelné uverejňovanie podujatí a noviniek v meste a okolí na web      

prezentáciu regiónu Liptov, zároveň na facebook Liptov, 

 Liptov Region Card (LRC) - prezentácia vlastných produktov v zľavovom systéme karty, predaj 

klientom. Príprava podkladov k mape a brožúre k LRC,  

 Pravidelná účasť v expertných skupinách OOCR, spolupodieľanie sa na riešení regionálnej 

problematiky a plnenie úloh vyplývajúcich z členstva mesta v organizácii. 

 

Spoločná tvorba produktu s OOCR: Poklady na LiptOVE. 

Zábavno-dobrodružná hra za objavovaním a poznaním mesta a regiónu určená najmä pre rodiny s deťmi.  

Za poklady historického centra mesta boli vybrané – Fontána Metamorfózy, Kostol sv. Mikuláša, Múzeum 

Janka Kráľa a Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Háj Nicovô a Areál vodného slalomu 

O. Cibáka.   

Pri Pokladoch Liptova sme úzko spolupracovali s OOCR pri začlenení balíka „Liptovský Mikuláš pre 

rodiny s deťmi“ do regionálneho balíka Poklady Liptova.  
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BOZP a sociálny fond 

V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov má ICM 

vypracovaný Bezpečnostný projekt ochrany informačného systému spoločnosťou GAJOS, s.r.o., ktorého 

súčasťou je aj Bezpečnostná smernica.  

V súlade  so  zákonom   č. 355/2007 Z. z.    o  ochrane, podpore  a    rozvoji  verejného  zdravia  v  znení 

neskorších predpisov má ICM na výkon pracovnej zdravotnej služby uzavretú Zmluvu o výkone pracovnej 

zdravotnej služby so spoločnosťou GAJOS, s.r.o.  

 

Sociálny fond 

Tvorba sociálneho fondu je 1 % z povinného prídelu v príslušnom roku a  zo zostatku z predchádzajúcich 

rokov. Sociálny fond bol použitý na krytie 11 % ceny stravného lístka (3,50 € / 1 ks). Stav sociálneho 

fondu k 30.06. 2017 bol 126,13 €. 

3 Schválený rozpočet a doplnkové zdroje z ÚPSVaR 

  Rozpočet programu (v celých €): 

Príspevok zriaďovateľa, ÚPSVaR  a OOCR: na krytie prevádzkových nákladov a nákladov na 

marketing (v celých €) spolu: 

rok   2017 – 
schválený 
rozpočet 

2017-
upravený 
rozpočet 

 

Plnenie 
rozpočtu 

k 30.06. 2017 
(náklady) 

Percent. 
plnenie 

Plnenie 
rozpočtu 

k 30.06. 2017 
(výnosy) 

Percent. plnenie 

€ 157 500 168 464 82 785,90 49 % 72 362,53 100 % 

Z toho:  

a) Príspevok zriaďovateľa na financovanie časti prevádzkových nákladov HČ 

rok   2017 – 
schválený 
rozpočet 

2017-
upravený 
rozpočet 

 

Plnenie 
rozpočtu 

k 30.06. 2017 
(náklady) 

Percent. 
plnenie 

Plnenie 
rozpočtu 

k 30.06. 2017 
(výnosy) 

Percent. plnenie 

€ 121 500 132 464 49 372 37 % 49 372,37 100 % 

 

b) Výnosy z kapitálových transferov od zriaďovateľa vo výške 2 238,00 € na zúčtovanie odpisov vo 

výške 2 238,00 € 

c) Príspevok ÚPSVaR na financovanie časti prevádzkových nákladov HČ 

rok   2017 – 
schválený 
rozpočet 

2017-
upravený 
rozpočet 

 

Plnenie 
rozpočtu 

k 30.06. 2017 
(náklady) 

Percent. 
plnenie 

Plnenie 
rozpočtu 

k 30.06.2017 
(výnosy) 

Percent. plnenie 
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€ 0 1 752,16 1 752,16 100 % 1 752,16 100 % 

 

Z príspevku ÚPSVaR bola hradená 95 % časť mzdy zamestnanca, ktorý bol zamestnaný podľa § 54 

Zákona o zamestnanosti v rámci podpory vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov 

v období od 1.6. 2016 do 31.8. 2017 je v ICM zamestnaný pracovník v rámci projektu „Cesta z kruhu 

nezamestnanosti“  

d) Nenávratný finančný účelový príspevok KOCR a OOCR na financovanie časti prevádzkových 

nákladov HČ a marketing 

Rok  2017 – 
schválený 
rozpočet 

Plnenie rozpočtu 
k  30.06. 2017 

(výnosy) 

Percent. 
plnenie 

Plnenie rozpočtu 
k 30.06. 2017 

(náklady) 

Percent. plnenie 

€ 36 000 19 000 53 % 19 000 53 % 

Z toho: 

Príspevok OOCR na financovanie nákladov na marketing  (v celých €) 

Rok  2017 – 
schválený 
rozpočet 

Plnenie rozpočtu 
k 30.06. 2017 

(výnosy) 

Percent. 
plnenie 

Plnenie 
rozpočtu 

k 30.06. 2017 
(náklady) 

Percent. plnenie 

€ 5 000 1 820 36 % 1 820 36  % 

 

  Organizácia hospodárila v roku 2017 v súlade so schváleným rozpočtom, ktorý bol upravený zo 

strany zriaďovateľa nasledovne: 

a) rozpočtovou zmenou č. P 8/2017  schválenou dňa 31.1. 2017  vo výške 3 198,00 € (montáž ZTI 

a vzduchovej clony, žalúzie),   

b) rozpočtovou zmenou č. MsZ 12/2017 schválenou dňa 17.2. 2017 vo výške 4 266,00 € (valorizácia 

miezd k 1.1.2017, z toho mzdy 3161,00€ a odvody 1105,00€),  

c) mimoriadny transfer IC – prevádzkové náklady schválený 30.5.2017  vo výške 3 500,00 € (tieniaca 

technika screen lite+montáž). 

       V kompetencii riaditeľky organizácie došlo k zmene medzi jednotlivými položkami rozpočtu podľa 

Pravidiel rozpočtového hospodárenia Mesta Liptovský Mikuláš § 7, ods.2.3. (bližšie v tabuľkovej časti). 

a) Z členského mesta v OOCR vo výške 36 000 € boli vo výške 1 428,80 € financované: časť 

prevádzkových nákladov HČ, marketing a propagácia regiónu Liptov, zber a tvorba informačných databáz 

z oblasti cestovného ruchu v regióne Liptov, spracúvanie podkladov do propagačných materiálov 

vydávaných OOCR, spracúvanie štatistiky návštevníkov v ICM, mediálny servis, pravidelné informovanie 

o ponuke podujatí vrátane monitoringu médií, pravidelné vytváranie a zasielanie newsletterov o činnosti 

destinácie  v priebehu roka, aktualizácie webovej stránky.    

b) Z projektu „Zabezpečenie informačného servisu  a marketingových služieb“ v celkovej výške       

10 000 €  poskytnutých KOCR budú  financované propagačné materiály a tlačoviny, produkty 

sprievodcovských služieb a Kostol sv. Mikuláša v druhej polovici kalendárneho roka 2017. 

Mimo rozpočtu ICM bol pre Mesto zabezpečený: Predaj štátnych rybárskych lístkov - 

v rámci kompetencie mesta boli Informačným centrom v roku 2017 sprostredkovane vydané štátne 
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rybárske lístky v počte 488 ks v hodnote 3 421  €. Tieto finančné prostriedky nie sú súčasťou rozpočtu 

ICM a boli v plnej výške odvedené do rozpočtu mesta. 

4 Dosiahnuté výsledky hospodárenia z hlavnej a ekonomickej činnosti a plnenie rozpočtu 

v príjmovej a výdavkovej časti 

Výsledok hospodárenia v HČ k 30.6. 2017 je strata vo výške -10 423,37  €, ktorá je spôsobená 

zúčtovaním prevádzkovej dotácie od zriaďovateľa a príspevku od OOCR do výnosov v júli 2017. 

Výnosy vedľajšej hospodárskej činnosti (VHČ) boli použité na krytie prevádzkových 

nákladov VHČ v súvislosti so zabezpečením komerčných služieb VHČ. 

Výsledok hospodárenia vo VHČ k 30.06. 2017 po zdanení je záporný    – 497,62 €. 

INFORMAČNÉ CENTRUM mesta 
Liptovský Mikuláš, Námestie mieru 1,       
031 01 Lipt. Mikuláš           

Hlavná činnosť Schválený Upravený  Plnenie Plnenie   

  rozpočet rozpočet rozpočtu rozpočtu % 

              Druh nákladov / výnosov 2017 v € 2017 v € 
k 30.6. 
2017 

k 30.06. 
2016   

NÁKLADY 158 700 170 702 82 786 72 822 48% 

z toho prevádzkové náklady 153 700 165 702 78 728 69 967 48% 

50 Spotrebované nákupy 25 115 30 506 16 674 7 579 55% 

501 Spotreba materiálu 10 991 16 382 10 152 6 063 62% 

501/1 Všeobecný materiál 5 851 10 939 8 029 2 744 73% 

501/0 Kancelársky materiál 0 303 303 577 100% 

501/2 Marketing 5 000 5 000 1 820 2 717 36% 

501/4 Knihy, časopisy, noviny 140 140 0 25 0% 

502 Spotreba energie 14 124 14 124 6 522 1 516 46% 

502/0 Elektrická energia 3 000 3 000 960 1 338 32% 

502/1 Voda, vodné a stočné a TUV 11 124 11 124 5 562 178 50% 

51 Služby 34 004 35 293 15 871 13 817 45% 

511 Oprava a údržba 400 400 215 214 54% 

512 Cestovné 1 000 1 000 126 137 13% 

513 Reprezentačný fond 250 250 159 99 64% 

518 Ostatné služby 32 354 33 643 15 371 13 367 46% 

518/0 Ochrana objektov 540 540 207 248 38% 

518/1 Aices 165 165 165 165 100% 

518/2 Výkony spojov 11 200 11 200 3 329 5 247 30% 

518/3 Pracovná zdravotná služba, 
BOZP,služby 635 635 125 322 20% 

518/4 Správne poplatky 105 105 45 34 43% 

518/5 Ost.sl./upratovanie,archivácia, 
správa reg. 150 1 939 1 939 96 100% 

518/6 Poštovné 50 50 7 9 14% 

518/7 Školenia, kurzy, semináre 500 100 0 0 0% 

538/8 Odvoz odpadov 69 69 109 109 100% 

518/9 Údržba software 400 300 175 311 58% 
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518/10 Nájomné  18 540 18 540 9 270 6 826 50% 

52 Osobné náklady 97 911 102 177 47 764 51 108 47% 

521 Mzdy 70 240 73 401 34 432 35 913 47% 

524 Náklady na soc. poistenie 24 549 25 654 11 950 13 314 47% 

527 Zákonné sociálne náklady 3 122 3 122 1 382 1 881 44% 

527/1 Povinný prídel do SF 702 702 273 323 39% 

527/2 Náklady na stravné 2 420 2 420 1 109 1 558 46% 

54 Ostatné náklady  470 488 239 180 49% 

545 Ostatné pokuty, penále a úroky z 
omešk. 0 8 8 0 100% 

548 Iné ostatné náklady 470 480 231 180 48% 

548/0 Poistenie majetku 70 80 55 27 68% 

548/1 Poplatky banke 260 260 132 118 51% 

548/2 Ost. náklady 140 140 44 35 31% 

55 Odpisy a rezervy 1 200 2 238 2 238 138 100% 

551 Odpisy hmot.a nehmot.inv.majetku 1 200 2 238 2 238 138 100% 

VÝNOSY 158 700 170 702 72 363 55 595 42% 

691 Príspevok zriaďovateľa 121 500 132 464 49 372 45 050 37% 

       z toho : - na krytie prevádz. nákladov 
a edičnú činnosť a propagáciu 121 500 132 464 49 373 45 050 37% 

692 Výnosy z kapitálových transferov 1 200 2 238 2 238 138 100% 

693 Výnosy z bežných transferov 
ÚPSVaR SR         1 752 1 407 100% 

697 Účelový finančný príspevok 
z OOCR a KOCR 36 000 36 000 19 000 9 000 53% 

kapitálový transfer 0 0 0 0 0% 

Výsledok hospodárenia     -10 423 -17 227   

 

INFORMAČNÉ CENTRUM mesta 
Liptovský Mikuláš, Námestie mieru 1, 
031 01 L. Mikuláš          

Vedľajšia hospodárska činnosť 
Návrh 

rozpočtu 
Upravený 
rozpočet 

Plnenie 
rozpočtu 

Plnenie 
rozpočtu   

Druh nákladov/výnosov 
na rok 
2017 

k 
30.6.2017 

k  
30.6.201

7 

k 
30.6.201

6 % 

NÁKLADY 95 106 95 106 26 727 42 333 28% 

50 Spotrebované nákupy 13 780 13 780 3 494 4 381 25% 

501 Spotreba materiálu 280 511 511 34 100% 

501/1 Všeobecný materiál 100 129 129 4 100% 

501/0 Kancelársky materiál 150 109 109 30 100% 

501/4 Knihy a časopisy 30 273 273 0 100% 

502 Spotreba energie 1 304 1 073 0 687 0% 

502/0 Elektrická energia 384 194 0 278 0% 

502/1 Teplo,vodné,stočné 920 879 0 409 0% 

504 Predaný tovar 12 196 12 196 2 983 3 660 24% 

51 Služby 899 899 399 498 44% 

512 Cestovné 50 50 0 0 0% 
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511 Oprava a údržba 50 50 11 22 22% 

518 Ostatné služby 799 799 388 476 49% 

518/0 Ochrana objektov 105 105 43 52 41% 

518/2 Výkony spojov telefón, fax 200 200 31 49 16% 

518/6 Poštovné 60 60 22 31 37% 

518/7 Školenia, kurzy, semináre 50 50 0 0 0% 

538/8 Odvoz odpadov 34 34 27 27 79% 

518/9 Údržba software 350 350 265 317 76% 

52 Osobné náklady 14 941 15 145 6 454 7 020 43% 

521 Mzdové náklady 10 640 10 640 4 186 4 980 39% 

524 Náklady na soc. poistenie 3 719 3 428 1 230 1 695 36% 

527 Zákonné sociálne náklady 582 1 077 1 038 345 96% 

527/1 Povinný prídel do SF 107 107 68 56 64% 

527/2 Náklady na stravné 475 970 970 289 100% 

54 Ostatné náklady 372 282 250 173 89% 

549 Iné ostatné náklady 372 282 250 173 89% 

548/0 Poistenie majetku 222 222 217 110 98% 

548/13 Poplatky banke 110 60 33 56 55% 

548/2 Iné náklady 40 0 0 7 0% 

55 Odpisy a rezervy 114 0 0 57 0% 

551 Odpisy hmot.a nehmot.inv.majetku 114 0 0 57 0% 

568 Nákup valút 65 000 65 000 16 130 30 204 25% 

VÝNOSY 95 106 95 106 26 229 41 864 28% 

60 Tržby za vl. výkony a za tovar 26 016 26 016 9 354 9 661 36% 

602 Tržby z predaja služieb 9 016  9 016 3 313 4 365 37% 

602/0 Inzertná služba 5 236 5 236 1 404 1 999 27% 

602/1Servisné služby 3 780 3 780 0 2 366 0% 

sprostredkovanie poistenia na hory 100 100 6 7 6% 

prístup na internet 100 100 0 15 0% 

kopírovanie, skenovanie 360 360 85 120 24% 

provízia z predaja vstupeniek 1 500 1 500 1 150 1 521 77% 

Liptov Region Card Klaster Liptov 220 220 56 27 25% 

sprievodcovská činnosť 800 800 612 630 77% 

sprostredkovanie ubytovania 250 250 0 20 0% 

faxová služba 450 450 0 26 0% 

604 Tržby za predaný tovar 17 000 17 000 6 041 5 296 36% 

66 Ostatné výnosy 69 090 69 090 16 875 32 203 24% 

668 Predaj valút 69 090 69 090 16 875 32 203 24% 

648 Kreditný úrok   
 

0 0   

652 Zúčtovanie zákonných rezerv   
 

0 0   

Výsledok hospodárenia   
 

-498 -469   

5 Finančné zákonné fondy organizácie 

Stav zákonného rezervného fondu organizácie je k 30.06. 2017 vo výške 7 716,18 €. Tvorba v roku 2016 

bola vo výške 3,57 €, t.j. výsledok hospodárenia ICM za rok 2016. 
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6 Aktíva a pasíva organizácie, pohľadávky a záväzky, majetok 

a) aktíva 

Majetok  organizácie v obstarávacej cene k 30.06 2017 je vo výške 83 045,17 €  

(40 693,25 € dlhodobý majetok, 16 985,89 € tovar na sklade, 22 124,13 € finančný majetok, 3 195,11  € 

pohľadávky z obchodného styku, 46,79 € náklady budúcich období) 

b) pasíva 

Krátkodobé záväzky organizácie k 30.06. 2017 sú vo výške 31 282,47 € ( záväzky voči dodávateľom 

12 694,19 € vrátane komisionálneho predaja 8 192,15 €, záväzky voči zamestnancom  3 529,84 €, 

záväzky voči inštitúciám soc. a zdrav. zabezpečenia  5 088,42 €, daňová povinnosť DPH 1 555,59 €, 

ostatné priame dane 25,39, daň z príjmov 158,66 €, iné záväzky 38,23 € ) 

Dlhodobé záväzky organizácie k 30.06. 2017 sú vo výške 269,01 € (sociálny fond) 

Krátkodobé rezervy na nevyčerpanú dovolenku z roku 2016 sú k 30.06. 2017 vo výške 751,20 € (85 

nevyčerpaných dovoleniek zamestnancov za rok 2016). 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov je k 30.06. 2017 vo výške 25 991,46 € 

(prevedené zostatky z bývalých fondov reprodukcie a investičného majetku + výsledky hospodárenia za 

minulé obdobia). 

Program 2: Doplnkové služby cestovného ruchu        

 (vedľajšia hospodárska činnosť) 

Zámer programu: Poskytnutie možnosti klientom využiť platené doplnkové služby a zároveň 

zabezpečenie časti finančných výnosov organizácie 

rok  2017 – 
schválený 
rozpočet 

2017 – 
upravený 
rozpočet 
(výnosy) 

Plnenie 
rozpočtu 

k 30.06. 2017 
(výnosy) 

Percent. 
plnenie 

2017 – 
upravený 
rozpočet 
(náklady) 

Plnenie 
rozpočtu 

k 30.06. 2017 
(náklady) 

Percent. 
plnenie 

€ 95 106 95 106 26 727 28 % 95 106 26 229 28 % 

 

Výnosy vedľajšej hospodárskej činnosti (VHČ) boli použité na krytie prevádzkových nákladov 

VHČ v súvislosti so zabezpečením komerčných služieb VHČ. 

Výsledok hospodárenia vo VHČ k 30.06. 2017 po zdanení je záporný    - 497,62 €. 
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Komentár k programu:  ICM poskytuje platené doplnkové služby v oblastiach: 

•  sprostredkovanie ubytovania • inzertná služba • platená inzercia pre 

podnikateľské subjekty na www.mikulas.sk a www.mikulas.travel • 

zmenáreň • sprievodcovská služba • faxová služba • obchodná činnosť • 

prístup na internet pre verejnosť  • poistenie záchrany v horách • 

predpredaj vstupeniek na kultúrne a športové  podujatia • propagácia a 

predaj Liptov Region Card •  distribučná činnosť publikácií 

a propagačných materiálov vydaných mestom • kopírovacia služba •  

predaj cestovných lístkov LEOexpress (vlaky) a TIGERexpress (preprava 

minibusmi Slovensko - Poľsko).  

 

 

 

Dôvodová správa 

Dodatok č. 1, ku Zmluve o nájme Nebytového priestoru v Objekte „Veľký dom služieb súp. č.1994 

na pozemku parc. č. KN C 280“ v Liptovskom Mikuláši 

 

INFORMAČNÉ CENTRUM mesta (ICM) v súčasnosti sídli v priestoroch obchodného centra CENTRAL, 

na Námestí mieru 1, L. Mikuláš. Zmluva o nájme nebytového priestoru medzi INFORMAČNÝM 

CENTROM mesta Liptovský Mikuláš ako nájomcom a spoločnosťou Vincentis, spol. s.r.o., ako 

prenajímateľom, bola v súlade s  uznesením MsZ  č. 61/2016 uzatvorená dňa 19.12.2016. Nakoľko 

uvedená Zmluva o nájme nebytového priestoru neriešila problematiku klimatizácie (dodávky chladu) 

a teplota  v prevádzkových priestoroch INFORMAČNÉHO CENTRA mesta v letných mesiacoch prekročila 

stanovené hodnoty podľa vyhlášky MZ SR č. 99/2016 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred 

záťažou a chladom pri práci, vznikla potreba dodatočného zabezpečenia klimatizácie (dodávky chladu) 

prenajatých priestorov. Prenajímateľ priestorov ponúkol svojim nájomcom dodávku chladu, 

prostredníctvom techniky zabezpečujúcej v zimnom období vykurovanie. Cena chladu pre nájomcu je 

určená ako súčet pevnej a pohyblivej zložky. Pevná zložka je určená sumou 0,42 €/ m2/rok+DPH (t.j. 

778,68 € + DPH/rok). Pohyblivá zložka je určená cenou rovnajúcou sa spotrebovanej elektrickej energie 

na výrobu chladu cez chladiaci agregát delenej výmerou plochy chladenej prenajímateľom pre nájomcov, 

ktorí si objednali dodávku chladu. Nakoľko Informačné centrum začalo odoberať chlad už v júli, v čase 

vysokých teplôt,  ICM sa v dodatku zároveň zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi aj za chlad dodaný od 

10.07.2017 do nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 1. 

 

http://www.mikulas.sk/
http://www.mikulas.travel/
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Zoznam použitých skratiek: 

AICES - Asociácia informačných centier Slovenska, CR - Cestovný ruch, CRS - Centrálny rezervačný 

systém, HČ - Hlavná činnosť,  ICM - INFORMAČNÉ CENTRUM mesta, KL - Klaster Liptov, KOCR - ŽTK 

- Krajská organizácia cestovného ruchu - Žilinský turistický kraj, LRC - Liptov Region Card, LTS – letná 

turistická sezóna, OOCR - Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV,  PM - Propagačný 

materiál,  SACR - Slovenská agentúra pre cestovný ruch, SDS - Svetový deň sprievodcov, VHČ - 

Vedľajšia hospodárska činnosť, ZTS - Zimná turistická sezóna, ŽSK - Žilinský samosprávny kraj, ŽTK - 

Žilinský turistický kraj, ÚPSVaR - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR.   

 



DODATOK Č. 1 
 KU  

Zmluve o nájme  
Nebytového Priestoru 

v Objekte  
„Veľký dom služieb súp. č. 1994 na pozemku parc. č. KN C 280 „ 

v Liptovskom Mikuláši 

 
1 Prenajímateľ: 
 
Obchodné meno:      Vincentis, spol. s r.o. 
Sídlo:  Majoránová č. 64, 821 07  Bratislava 
IČO:   46 460 888 
DIČ:                                          2023578953 
IČ DPH:                                    SK2023578953 
V mene spoločnosti konajú:      Roman Kocún, konateľ spoločnosti 
                                                  Stanislav Figula, konateľ spoločnosti 
Bankové spojenie:         VÚB a.s. 
Číslo účtu:                     SK82 0200 0000 0035 1176 7653 
Zápis v OR :       Okresný súd Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo 83207/B 
 
(ďalej len „ Prenajímateľ “) 
 
 
a 
 
 
2. Nájomca: 
 
Obchodné meno:      INFORMAČNÉ CENTRUM mesta Liptovský Mikuláš – príspevková organizácia 
Sídlo:              Námestie mieru 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 
IČO:                           31903339 
DIČ:                          2020577669 
IČ DPH:                    SK2020577669 
V mene nájomcu koná:   Bc. Jana Piatková, riaditeľka  
Bankové spojenie:    Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu:                SK 91 5600 0000 0081 5386 2003 
 
(ďalej len „ Nájomca „ ) 
 
(ďalej spoločne len „Zmluvné strany“)   

 
sa dohodli na zmene predmetnej zmluvy z dôvodu rozšírenia predmetu poskytovaných služieb prenajímateľom 

tak, že zmluva sa dopĺňa v čl. III. ods. 1 tak, že jeho znenie je nasledovné : 
 

  III. 
   Výška a splatnosť nájomného 

 
1. Nájomné za predmet nájmu uvedený v článku I. odsek 2 tejto zmluvy dohodli zmluvné strany vo výške 
100,- eur/1m2 ročne x výmera predmetu nájmu a takto vypočítané nájomné sa bude platiť vo výške 1/12 za 
každý kalendárny mesiac bez DPH. Daná suma 100,- eur/1m2 ročne predstavuje len čisté nájomné. Okrem tejto 
ceny nájomného bude platiť nájomca tzv. servisné poplatky (t.j. služby spojené s užívaním predmetu nájmu) a to  
sumu 60,- eur/1m2 ročne x výmera predmetu nájmu a takto vypočítaná suma sa bude platiť vo výške 1/12 za 
každý kalendárny mesiac bez DPH, kde táto suma je paušálna a tieto servisné poplatky predstavujú:  náklady na 
dodávku tepla, vodné a stočné, zrážková voda, upratovanie spoločných priestorov, zimná a letná údržba 
parkovísk, osvetlenie parkovísk,  servis technologických zariadení vo vlastníctve prenajímateľa, nachádzajúcich 



sa v Objekte Veľký dom služieb súp. č. 1994, náklady súvisiace s prevádzkou WC určených pre zákazníkov OC 
CENTRAL bez povinnosti prenajímateľa vyúčtovať túto sumu. 
Nájomca je povinný prenajímateľovi platiť nad rámec platby za nájom a servisných poplatkov a to náklady za 
služby a to výlučne za spotrebovanú elektrickú energiu a vodné a stočné. Vodné a stočné len v prípade jej 
preukázanej vyššej spotreby ako 70 m3/rok zistenej na podružných meračoch patriacich k predmetu nájmu, ktoré  
mu bude refakturované v cenách, v akých boli prenajímateľovi účtované ich dodávateľom. Za spotrebovanú 
elektrickú energiu bude nájomca platiť prenajímateľovi v mesačných preddavkoch maximálne v sume 160,- € 
vrátane DPH. Vyúčtovanie reálne spotrebovanej elektrickej energie predloží prenajímateľ nájomcovi do 15.1. 
nasledujúceho roka. Nájomca je povinný na vlastné náklady si zabezpečiť  a uhrádzať platby za ostatné služby a 
to odvoz komunálneho odpadu. Prenajímateľ určí nájomcovi miesto na umiestnenie nádoby na komunálny 
odpad. Suma vyplývajúca z vyúčtovania prenajímateľa ku službám, ktoré bude poskytovať prenajímateľ a to za 
elektrickú energiu, vodné a stočné je splatné do 15 dní odo dňa jeho doručenia nájomcovi. 
 
Prenajímateľ bude nájomcovi do predmetu nájmu dodávať chlad v cene určenej ako súčet pohyblivej a pevnej 
zložky ceny chladu. Pevná zložka je určená sumou 0,42 €/m2/rok+DPH. Pohyblivá zložka je určená cenou 
rovnajúcou sa spotrebovanej elektrickej energie na výrobu chladu cez chladiaci agregát vo výlučnom vlastníctve 
prenajímateľa delenej výmerou plochy chladenej prenajímateľom pre nájomcov, ktorí si objednali dodávku 
chladu. Cenu chladu bude prenajímateľ účtovať nájomcovi mesačne formou faktúry splatnej do 15 dní odo dňa jej 
vystavenia. Cena chladu pre nájomcu bude určená ako súčet pevnej a pohyblivej zložky ceny chladu. Nájomca 
sa zaväzuje cenu chladu dodanú za čas od 10.07.2017 do času nadobudnutia účinnosti tohto dodatku č. 1 
zaplatiť prenajímateľovi na základe samostatnej faktúry so splatnosťou 15 dní odo dňa jej vystavenia, po 
nadobudnutí účinnosti dodatku č. 1 

 
Odo dňa dodávania chladu nájomcovi, je nájomca povinný dodržiavať obmedzenia týkajúce sa nastavenia 
exteriérových dverí tak, že na nich je povinný nastaviť zimný režim otvárania dverí pre účely minimalizácie strát 
chladu v predmete nájmu; pri nájomcovi, ktorý nemá exteriérové dvere ale má vstup a výstup orientovaný 
z vnútra obchodného centra, je povinnosťou nájomcu mať tieto dvere vždy zatvorené; pri všetkých nájomcoch je 
povinnosťou používať dverné clony, ak sa v predmete nájmu nachádzajú a to všetko z dôvodu minimalizácie strát 
na chlade alebo teple z dôvodu ekologickosti a úspornosti nákladov na výrobu tepla alebo chladu.  

 
Každé jednotlivé porušenie tejto povinnosti je sankcionované zmluvnou pokutou v neprospech nájomcu vo výške 
10,- eur. Táto zmluvná pokuta je splatná na základe faktúry vystavenej prenajímateľom pre nájomcu.   

 
 

Záverečné dojednania dodatku 

1. Týmto dodatkom nezmenené dojednania Zmluvy zostávajú v platnosti bez zmien 
2. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom 

sídle mesta Liptovský Mikuláš.   
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží prenajímateľ a jeden rovnopis 

obdrží nájomca. 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzavreli na základe ich slobodnej vôle, dodatok nebol uzavretý v tiesni 

za nápadne nevýhodných podmienok, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, dodatok si pozorne prečítali, 
jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú. 

 
 

 
V Liptovskom Mikuláši, dňa  
Prenajímateľ:                                                             Nájomca: 
 
...............................................                                                 .............................................. 
 
 
...............................................                                                  
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