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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

 
 

ZÁPISNICA č. 7/2016 

zo zasadnutia komisie cestovného ruchu a podnikania pri mestskom zastupiteľstve  

v Liptovskom Mikuláši 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Dátum: 12. 12. 2016 
Hodina:  13:30 h 
Miesto: mailové pripomienkovanie predložených dôvodových správ 
Komisiu viedol:  
 
Program: 

1. Rozpočet mesta na rok 2017 – zdôvodnenie navýšenia rozpočtu pre Informačné centrum mesta, 
Rádio Liptov a Televíziu Liptov 

2. Rôzne 
 
Z dôvodu choroby viacerých členov komisie cestovného ruchu sa komisia v stanovenom termíne nekonala. 
Členovia komisie a členovia poradného orgánu boli vyzvaní mailom, aby sa vyjadrili k predloženým 
dôvodovým správam k navýšeniu rozpočtu na rok 2017 pre Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš, 
Televíziu Liptov a Rádio Liptov. Termín na zaslanie vyjadrenia bol 13. december 8:00h. 
 

1. Rozpočet mesta na rok 2017 – zdôvodnenie navýšenia rozpočtu pre Informačné centrum mesta, 
Rádio Liptov a Televíziu Liptov 

M. Géci –  
K Informačnému centru:  
Stále trvám na tom, že IC by malo sídliť v priestoroch, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Liptovský Mikuláš.  
Prenajaté priestory spĺňajú reprezentačný charakter, ale zaťažuju v značnej miere rozpočet mesta. Stále nie 
je doriešená otázka bezplatného parkovania pre klientov a je otázka času, čo aktuálny právny stav v 
reálnom fungovaní IC prinesie.  
Z výhľadového hľadiska, by sa IC malo premiestniť do inej budovy a mesto by malo namiesto nájmu 
investovať do rekonštrukcie vlastného majetku.  
K Rádiu Liptov: 
Jedná sa o maximálne nevýhodnú spoluprácu. Mesto by nemalo platiť za vysielací čas v rádiu pokiaľ sa 
jedná o spravodajstvo, aktuálne informácie z Mesta Liptovský Mikuláš, pretože práve MsÚ svojimi 
aktivitami napĺňa programovú štruktúru rádia, ktoré aj vďaka týmto aktivitám má svoju počúvateľnosť. Tú 
však nemáme vyčíslenú a nevieme odhadnúť reálny prínos z takejto spolupráce. Pokiaľ by sa jednalo o 
reklamný priestor, rovnako som presvedčený, že táto forma reklamy nemá svoj prezentovaný prínos. 
K TV-Liptov.  
Pokiaľ nevieme odhadnúť resp. vyčísliť sledovanosť, je na zvážení či navrhovaná výška rozpočtu je priamo 
úmerná očakávanému a prezentovanému prínosu.  
Navrhnutá suma na rok 2017 v rozpočte mesta by sa dala redukovať, aby sa zachovala programová 
štruktúra a bolo zachované aj obrazovo zvukové informovanie občanov, ale ušetrené peniaze by bolo 
vhodné investovať do iného marketingového mixu a zapojiť prípadne celoslovenské média, resp. vydávať 
samostatný infoleták o plánovaných akciách. 
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Rovnako sme nedostali informáciu o počúvateľnosti Rádia Liptov a ani sledovanosti TV Liptov.  
Z toho dôvodu navrhované náklady nespĺňajú moju predstavu o efektívnosti.  
 
Náklady na Rádio Liptov a TV Liptov sú 1/3 celého rozpočtu  programu 2 na rok 2017, čo je neprimerane 
veľa a navrhujem túto sumu znížiť minimálne o polovicu. 
 
J. Piatková - Pokiaľ TV Liptov a Rádio Liptov už uzatvorilo s mestom zmluvy na základe ktorých je 
naplánované navýšenie, ja k tomu nemám v tomto čase čo povedať. 
 
L. Krajčovičová - Čo sa týka Rádia Liptov a televízie nemám k tomu žiadne pripomienky. Čo sa týka ICM je 
škoda, že nesídli v budove, ktoré vlastní mesto (samozrejme po príslušných úpravách). Radšej sa mohlo 
investovať do rekonštrukcie vlastnej budovy ako platiť za prenájom. Ale to sme už niekoľkokrát rozoberali.  
 
R. Janči –  Opodstatnenie navýšenia rozpočtu na fungovanie IC, je pochopiteľné z viacerých dôvodov, ktoré 
boli podrobne opísané v priloženej správe. Mne osobne sa zdá veľmi vysoký prenájom priestorov, čo 
poriadne navýšilo rozpočet fungovania IC. Možno v budúcnosti by bolo potrebné hľadať inú alternatívu a 
ušetrené financie zužitkovať efektívnejšie. To je samozrejme môj názor, s ktorým sa nemusíte stotožňovať. 
Chcem, ale podotknúť a pochváliť, že súčasné nové IC je naozaj veľmi reprezentatívne a určite bude plniť 
svoj účel. Čo sa týka TV a Rádia Liptov, podklady na zvýšenie rozpočtu sú pre mňa osobne nepostačujúce, 
pretože mne chýbajú presvedčivejšie fakty. Snažím sa aspoň takto Vám poskytnúť názor nezaujatého člena 
Komisie a názor občana žijúceho v Lipt. Mikuláši. 
 
M. Schlégerová – čerpá dovolenku 
 
D. Bartková - vyjadrenie do stanoveného termínu neposlala (13. 12. 2016, 8:00h) 
 
R. Urbanovič - vyjadrenie do stanoveného termínu neposlal (13. 12. 2016, 8:00h) 
 
Ž. Kopásková - vyjadrenie do stanoveného termínu neposlala (13. 12. 2016, 8:00h) 
 

Komisia berie na vedomie predložené správy.  
  
Zapísala: Ing. Michaela Mlynčeková 
Schválil: Ing. Matej Géci, predseda komisie 
V Liptovskom Mikuláši  13. 12. 2016 


