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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

 
 

ZÁPISNICA č. 4/2016 

zo zasadnutia komisie cestovného ruchu a podnikania pri mestskom zastupiteľstve  

v Liptovskom Mikuláši 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Dátum: 06. 06. 2016 
Hodina:  13:30 h 
Miesto: zasadačka č. 109, MsÚ 
Komisiu viedol: Ing. Matej Géci, predseda 
 
Program: 

1. Návrh dohody o partnerských vzťahoch a spolupráci medzi mestami Liptovský Mikuláš a Bačka 
Palanka 

2. Stoličné dni 2016 – 730. výročie prvej písomnej zmienky o meste 
3. Otvorenie letnej turistickej sezóny – 9. jún 2016 
4. Letná turistická sezóna v meste Liptovský Mikuláš – informatívna správa o pripravenosti na letnú 

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

1. Návrh dohody o partnerských vzťahoch a spolupráci medzi mestami Liptovský Mikuláš a Bačka 
Palanka 

S. Višňovská informovala prítomných o pracovnom stretnutí so zástupcami srbského mesta Bačka Palanka, 
ktoré sa uskutočnilo 26. mája 2016 v Liptovskom Mikuláši. Za Bačku Palanku sa ho zúčastnila Maja Pilipovič, 
prezidentka pre radovú rovnosť a Marina Mocko. Ďalšie stretnutie sa uskutoční v Bačke Palanke. Návrh na 
uzatvorenie dohody vzišiel so strany srbského partnera, kde sa stále udržiavajú slovenské zvyky a tradície. 
M. Géci – keď Bačka Palanka prejavila záujem o partnerstvo, bude mať záujem aj o spoločné aktivity, čím sa 
bude vzájomné partnerstvo udržiavať aktívne. 
Hlasovanie: 
ZA: 3                PROTI: 0               ZDRŽALO SA: 0 
Komisia berie na vedomie návrh dohody o partnerských vzťahoch a spolupráci medzi mestami Liptovský 
Mikuláš a Bačka Palanka a odporúča ho prerokovať v mestskej rade a v mestskom zastupiteľstve. 
 

2. Stoličné dni 2016 – 730. výročie prvej písomnej zmienky o meste 
S. Višňovská informovala o príprave Stoličných dní a osláv 730. výročia prvej písomnej zmienky. Stoličné dni 
začnú vo štvrtok koncertom detského speváckeho zboru Domino z Opavy v synagóge. Hlavný program je 
naplánovaný na piatok o 15:00 h kedy pôjde historický sprievod mestom. Stoličné dni ukončí koncert 
Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala v sobotu o 18:00 h v synagóge. Na Stoličné dni boli 
zároveň pozvané delegácie z partnerských miest. 
Hlasovanie: 
ZA: 5                PROTI: 0               ZDRŽALO SA: 0 
Komisia berie na vedomie informácie o Stoličných dňoch. 
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3. Otvorenie letnej turistickej sezóny – 9. jún 2016 
D. Bartková informovala členov komisie o otvorení letnej turistickej sezóny, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 9. 
júna 2016 v Liptovskom Jáne. Otvorenie je určené pre členov OOCR RL, ubytovateľov a novinárov, nie je 
zatiaľ určené pre verejnosť. Zároveň predstavila novú kampaň regiónu. Nakoľko značka Liptov nie je tak 
silná ako sú značky Jasná Nízke Tatry, Aquapark Tatrandia alebo Gino paradise Bešeňová. Nová kampaň 
využije práve tieto značky na propagáciu regiónu, ktorý bude predstavený ako tradičný, ale zároveň aj 
moderný. Kampaň je určená pre slovenský a český trh. Kampaň je cielená na záujmy jednotlivých skupín 
návštevníkov. 
Hlasovanie: 
ZA: 5                PROTI: 0               ZDRŽALO SA: 0 
Komisia berie na vedomie informácie o otvorení letnej turistickej sezóny a o novej mediálnej kampani. 
 

4. Letná turistická sezóna v meste Liptovský Mikuláš – informatívna správa o pripravenosti na letnú 
turistickú sezónu 

J. Piatková informovala o príprave na letnú turistickú sezónu v meste Liptovský Mikuláš. Od 1. júla 2016 
bude spustená turistická mobilná aplikácia. Pripravený je audio sprievodca v kostole sv. Mikuláša 
v slovenskom, poľskom a anglickom jazyku. V piatok 10. júna 2016 bude otvorená sprievodcovská trasa 730. 
rokov Liptovského Mikuláša, spustená bude aj nová sprievodcovská služba prvenstvá Mikulášskeho turizmu. 
Počet sprievodcovských služieb bol zredukovaný na 7. informačné centrum opäť pripravuje vydanie 
sprievodcu atraktivitami, kde budú uvedené aktuálne otváracie hodiny inštitúcií. Sprievodca sa bude 
aktualizovať každých 6 mesiacov. 
Hlasovanie: 
ZA: 3                PROTI: 0               ZDRŽALO SA: 0 
Komisia berie na vedomie informácie o pripravenosti na letnú turistickú sezónu. 
 
  
 
 
Zapísala: Ing. Michaela Mlynčeková 
Schválil: Ing. Matej Géci, predseda komisie 
V Liptovskom Mikuláši  07. 06. 2016 


