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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

 
 

ZÁPISNICA č. 2/2016 

zo zasadnutia komisie cestovného ruchu a podnikania pri mestskom zastupiteľstve  

v Liptovskom Mikuláši 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Dátum: 08. 03. 2016 
Hodina:  15:00 h 
Miesto: zasadačka č. 305, MsÚ 
Komisiu viedol: Ing. Matej Géci, predseda 
Program: 

1. Odsúhlasenie akčného plánu 
2. Návrhy členov komisie na vedeckú hračku, ktorá bude osadená pri fontáne Metamorfózy 
3. Produkt pre rodiny s deťmi 
4. Žiadosť mesta Bačka Palanka (Srbsko) o nadviazanie partnerskej spolupráce 

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

1. Odsúhlasenie akčného plánu 
J. Piatková informovala, že v roku 2016 je naplánovaný redesign webovej stránky mesta www.mikulas.sk. 
Redesign bude vykonávať firma +421 Web services, s.r.o., stretnutie so zástupcom spoločnosti p. Sýkorom 
je naplánované na 15. 3.2016. Na základe stretnutia a požiadaviek bude pripravená kalkulácia, suma bude 
premietnutá do akčného plánu. Taktiež je potrebné vypracovať koncepciu cestovného ruchu, ktorú by mala 
spracovať externá firma. Koncepcia má napomôcť rozvoju mestského cestovného ruchu a špecifikácií 
oblastí a služieb, ktoré je potrebné zlepšiť.  
S. Višňovská informovala, že predpokladané náklady na organizovanie osláv 730. výročia prvej písomnej 
zmienky zatiaľ nie sú určené nakoľko prebiehajú stretnutia so zástupcami organizácií, ktoré budú 
spolupracovať  na oslavách. Po uzatvorení programu osláv budú náklady vyčíslené. 
Hlasovanie: 
ZA: 3                PROTI: 0               ZDRŽALO SA: 0 
Komisia berie na vedomie akčný plán za oblasť cestovný ruch a marketing. Komisia odporúča spracovanie 
koncepcie cestovného ruchu. Oddelenie marketingu a podnikania doplní do akčného plánu chýbajúce 
predpokladané náklady osláv 730. výročia prvej písomnej zmienky, redesignu webovej stránky, osadenie 
vedeckej hračky pri Fontáne metamorfózy do 31. marca 2016. Komisia sa bude akčným plánom opäť 
zaoberať na najbližšom stretnutí 4. apríla 2016. 
 

2. Návrhy členov komisie na vedeckú hračku, ktorá bude osadená pri fontáne Metamorfózy 
J. Piatková oslovila p. Puobišovú z občianskeho združenia Vedecká hračka, aby pripravila návrhy a cenovú 
kalkulácia vedeckej hračky. Do 11. marca 2016 pošle p. Puobišová odpoveď, na základe ktorej sa rozhodne, 
či zámer bude realizovaný.  
Hlasovanie: 
ZA: 3                PROTI: 0               ZDRŽALO SA: 0 
Komisia berie na vedomie informácie o stave realizácie osadenia vedeckej hračky. 
 

http://www.mikulas.sk/
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3. Produkt pre rodiny s deťmi 
J. Piatková zhrnula súčasný stav poskytovaných služieb pre rodiny s deťmi. 
M. Géci navrhuje spracovať pozvánku formou virtuálnej prehliadky múzeí a galérií. Chýba nám jednotný 
systém informovania návštevník o možnostiach, ktoré im mesto ponúka. 
D. Bartková – OOCR vydáva Liptov news, reportáže prezentujú to najzaujímavejšie z regiónu. 
Hlasovanie: 
ZA: 3                PROTI: 0               ZDRŽALO SA: 0 
Komisia berie na vedomie informácie o stave produktu pre rodiny s deťmi. Komisia odporúča riaditeľovi 
Múzea Janka Kráľa zriadiť fotopoint na tému Jánošík s možnosťou odfotiť sa s jeho opaskom, valaškou, 
klobúkom  a pod. Zároveň odporúča, aby múzeum viac zviditeľnilo mučiareň napr. formou interaktívnych 
prehliadok. 
 

4. Žiadosť mesta Bačka Palanka (Srbsko) o nadviazanie partnerskej spolupráce 
S. Višňovská informovala o žiadosti srbského mesta Bačka Palanka o spoluprácu. Do konca júna zorganizuje 
oddelenie marketingu a podnikanie spoločné stretnutie zástupcov mesta Liptovský Mikuláš a Bačka 
Palanka, ktorého cieľom bude podpísanie dohody o partnerských vzťahoch a spolupráci. 
Hlasovanie: 
ZA: 3                PROTI: 0               ZDRŽALO SA: 0 
Komisia odporúča podpísanie dohody. 
 
Zapísala: Ing. Michaela Mlynčeková 
Schválil: Ing. Matej Géci, predseda komisie 
V Liptovskom Mikuláši  09. 03. 2016 


