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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

 
 

ZÁPISNICA č. 3/2016 

zo zasadnutia komisie cestovného ruchu a podnikania pri mestskom zastupiteľstve  

v Liptovskom Mikuláši 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Dátum: 02. 05. 2016 
Hodina:  15:00 h 
Miesto: zasadačka č. 305, MsÚ 
Komisiu viedol: Ing. Matej Géci, predseda 
Program: 

1. Novinky letnej turistickej sezóny v meste Liptovský Mikuláš a v regióne Liptov 
2. Návrh dohody o partnerských vzťahoch a spolupráci medzi mestami Liptovský Mikuláš a Michalovce  
3. Stoličné dni 2016 – 730. výročie prvej písomnej zmienky o meste 
4. Infocesta pre novinárov  
5. Informatívna správa o plnení programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Liptovský 

Mikuláš na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030 
6. Návrh nového priestoru Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš 
7. Zmena času zasadania komisie 

 
Predseda komisie otvoril stretnutie, oboznámil prítomných s programom. Program bol členmi komisie 
schválený. 
 

1. Novinky letnej turistickej sezóny v meste Liptovský Mikuláš a v regióne Liptov 
J. Piatková informovala, o nových produktoch na LTS. Prezentácia turistických atraktivít, produktov a služieb 
CR bude prostredníctvom turistickej mobilnej aplikácie. V kostole sv. Mikuláša pribudne audiosprievodca, 
kostol bude verejnosti prístupný v mesiacoch jún až september. IC pripravilo dve nové prehliadkové trasy 
na tému 730 rokov Liptovského Mikuláša a Prvenstvá mikulášskeho turizmu. Počas leta pokračuje aj projekt 
Poklady Liptova. 
R. Janči odporúča pred spustením riadne otestovať aplikáciu, aby bola od jej spustenia funkčná. 
M. Géci navrhuje do objednávky pre dodávateľa aplikácie zahrnúť servisné hodiny. 
Hlasovanie: 
ZA: 3                PROTI: 0               ZDRŽALO SA: 0 
Komisia berie na vedomie na vedomie informácie o novinkách LTS. 
 

2. Návrh dohody o partnerských vzťahoch a spolupráci medzi mestami Liptovský Mikuláš a Michalovce  
S. Višňovská informovala o pracovnom stretnutí vedenia mesta Liptovský Mikuláš zo zástupcami mesta 
Michalovce (Viliam Zahorčák- primátor mesta, Ing. Zdenko Vasiľ - prednosta MsÚ, Mgr. Natália Slaninková- 
vedúca organizačného odboru MsÚ), ktoré sa uskutočnilo dňa 22. apríla 2016 v Liptovskom Mikuláši. Na 
stretnutí sa primátori miest dohodli na uzatvorení dohody o partnerských vzťahoch a spolupráci medzi 
oboma mestami. Dohoda bude slávnostne podpísaná počas Stoličných dní v sobotu 18. júna o 18:00 hod 
v synagóge pred koncertom Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala. 
Hlasovanie: 
ZA: 3                PROTI: 0               ZDRŽALO SA: 0 
Komisia odporúča podpísanie dohody. 
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3. Stoličné dni 2016 – 730. výročie prvej písomnej zmienky o meste 

S. Višňovská informovala o programe Stoličných dní (SD), ktoré sa budú konať v termíne 16. -18. júna. SD sú 
zároveň oslavou 730. výročia prvej písomnej zmienky o meste. Hlavný program sa bude konať v piatok 17. 
júna, o 15:00 hod pôjde spred mestského úradu sprievod mestom, ktorý priblíži históriu mesta. Na otvorení 
podujatia bude slávnostne odhalená „prvá stopa“, ktorou bude  replika prvej písomnej zmienky umiestnená 
na drevenom podstavci, osadená pri kostole sv. Mikuláša.  
Matej Géci odporúča pre väčšiu propagáciu podujatia schránkovanie letákov s programom podujatia. 
Z dôvodu významnosti podujatia navrhuje prehodnotiť moderátora. 
Jana Piatková zabezpečí uverejnenie informácie v newslettry  vydávanom IC. 
Hlasovanie: 
ZA: 3                PROTI: 0               ZDRŽALO SA: 0 
Komisia berie na vedomie informácie o Stoličných dňoch. 
 

4. Infocesta pre novinárov 
S. Višňovská informovala o plánovanej infoceste pre novinárov, ktorá sa uskutoční 18. -19. mája 2016. 
oslovených bolo 25 novinárov. 
J. Piatková pripraví podklady pre novinárov za oblasť CR. 
Hlasovanie: 
ZA: 3                PROTI: 0               ZDRŽALO SA: 0 
Komisia berie na vedomie informácie o pripravovanej infoceste. 
 
  5. Informatívna správa o plnení programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Liptovský 
Mikuláš na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030 
J. Piatková informovala členov komisie o plnení úloh z akčného plánu. Úlohy sa plnia priebežne. 
Hlasovanie: 
ZA: 3                PROTI: 0               ZDRŽALO SA: 0 
Komisia berie na vedomie informácie o plnený programu PHSR. 
 

6. Návrh nového priestoru Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš 
J. Piatková predložila členom komisie návrh Zmluvy o budúcej nájomnej zmluve nebytového priestoru 
v budove Domu služieb medzi mestom Liptovský Mikuláš a spoločnosťou Vincentis, spol. s.r.o. 
M. Géci odporúča prehodnotiť uzatvorenie nájomnej zmluvy s podmienkami ako boli predložené. Odporúča 
rokovať o znížení nájmu o 30% a dobu nájmu zmeniť na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 6 mesiacov a 
vypustiť garanciu 2 ročného nájmu. Zároveň odporúča urýchlenú rekonštrukciu priestorov v Župnom dome 
na Námestí osloboditeľov v severno - západnom rohu s prístupom priamo z námestia a presťahovanie IC 
priamo do týchto priestorov. Okrem rekonštrukcie vlastného majetku mesta to prinesie aj ďalšiu 
návštevnosť turistov, podporí to oživenie námestia a zároveň ušetrí náklady spojené s nájmom. Rovnako to 
môže pomôcť k obsadeniu ďalších nevyužívaných priestorov v župnom dome. V prípade, že župný dom 
nebude možné rekonštruovať podľa potrieb IC, nájsť vhodnú alternatívu z nehnuteľnosti, ktoré sú vo 
vlastníctve mesta. 
Hlasovanie: 
ZA: 3                PROTI: 0               ZDRŽALO SA: 0 
Komisia odporúča prehodnotiť návrh zmluvy a nájsť iný priestor pre Informačné centrum mesta. 
 

7. Zmena času zasadania komisie 
Jeden z členov komisie požiadal o zmenu času zasadania komisie na 13:30 hod a zosúladenie termínov 
s termínmi finančnej komisie. 
Hlasovanie: 
ZA: 3                PROTI: 0               ZDRŽALO SA: 0 
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Členovia komisie súhlasia so zmenou času. O schválenie zmeny času bude požiadaná prednostka úradu. 
 
 
 
Zapísala: Ing. Michaela Mlynčeková 
Schválil: Ing. Matej Géci, predseda komisie 
V Liptovskom Mikuláši  02. 05. 2016 


