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ZÁPISNICA č. 6/2016 

zo zasadnutia komisie cestovného ruchu a podnikania pri mestskom zastupiteľstve  

v Liptovskom Mikuláši 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Dátum: 03. 11. 2016 
Hodina:  13:30 h 
Miesto: kancelária č. 210, MsÚ 
Komisiu viedol: Ing. Matej Géci, predseda 
 
Program: 

1. Rozpočet mesta na rok 2017 – program 02 
2. Konferencia s workshopom MESTSKÝ CESTOVNÝ RUCH  - II. ročník 
3. Rôzne 

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

1. Rozpočet mesta na rok 2017 – program 02 
Predseda komisie vyzdvihol, že podstatnú časť rozpočtu, programu 02 tvoria náklady na vysielacie služby TV 
Liptov -113 000 €, transfer IC – 157 500€ a prezentácia mesta v Rádiu Litov – 18 000€. Je potrebné doložiť 
monitorovacie správy z rádia a TV, ktoré budú obsahovať informácie ako je sledovanosť/počúvanosť 
daného média, aké relácie vysiela, koľko času z toho tvoria relácie vysielané s informáciami o meste. 
Informačné centrum v správe uvedie návštevnosť IC, počet sprievodcovských služieb, návštevnosť 
sprievodcovských služieb, a pod. Monitorovacia spáva má byť vypracovaná za obdobie 2014 – 2016. 
M. Schlégerová – na koho má dosah vysielanie Tv a rádia, prilákajú nám do mesta turistov? 
Hlasovanie: 
ZA: 0                PROTI: 3              ZDRŽALO SA: 0 
Komisia žiada dopracovať monitorovaciu správu za obdobie 2014 -2016, ktorá bude obsahovať vyššie 
uvedené údaje za TV Liptov, Rádio Liptov a Informačné centrum mesta s presným vyšpecifikovaním 
a zdôvodnením požiadaviek zvýšených nákladov na prevádzku v návrhu rozpočtu na rok 2017. 
Správa bude obsahovať: 

- Monitorovaciu správu činnosti za obdobie 2014 – 2016 
- Dôvodovú správu – presná špecifikácia zvýšených nákladov na prevádzku v návrhu rozpočtu 

mesta na rok 2017 
 

2. Konferencia s workshopom MESTSKÝ CESTOVNÝ RUCH  - II. ročník 
J. Piatková informovala členov komisie o pripravovanej konferencii, ktorá sa uskutoční 9. novembra 
a zameraná bude na tvorbu produktu pre rodiny s deťmi. 
Komisia berie na vedomie informácie o konferencii s workshopom. 
  
Zapísala: Ing. Michaela Mlynčeková 
Schválil: Ing. Matej Géci, predseda komisie 
V Liptovskom Mikuláši  04. 11. 2016 


