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ZÁPISNICA č. 1/2015 zo zasadnutia komisie cestovného ruchu a podnikania pri mestskom 

zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Dátum: 15. 1. 2015 
Hodina: 15:00 h 
Miesto: zasadačka č. 109, MsÚ 
Komisiu viedol: Ing. Matej Géci, predseda 
 
1.Voľba podpredsedu komisie 
Ing. Cukerová navrhla za podpredsedu komisie Ing. Vinčúra. Predseda komisie navrhol za 
podpredsedu Mgr. Jurčiovú, vedúcu oddelenia marketingu a podnikania – členovia komisie 
o tomto návrhu hlasovali. 
Hlasovanie: 
ZA: 4                  PROTI: 0               ZDRŽALO SA: 0 
Podpredsedom komisie sa stala Mgr. Viera Jurčiová. 
 
 
2. Schválenie spôsobu doručovania pozvánok a materiálov členom komisie a termínov 
zasadnutia 
Predseda komisie Ing. Géci navrhol členom komisie, aby sa všetky pozvánky  a materiály 
doručovali e-mailom. Ing. Vinčúr požiadal, aby boli materiály doručené najmenej 3 dni pre 
konaním komisie. Termíny zasadnutí komisií boli určené centrálne, aby nedochádzalo ku 
prekrývaniu termínov komisií. Ing. Géci upozornil, že komisia sa bude podľa potreby 
stretávať aj častejšie ako je uvedené v centrálnom harmonograme komisií. 
Hlasovanie: 
ZA: 5                  PROTI: 0               ZDRŽALO SA: 0 
Materiály a pozvánky budú členom komisie doručované e-mailom. 
 
 
3. Nominácia ďalších členov komisie 
Do komisie môžu byť zvolení ďalší 5 členovia. Na základe článku uverejneného v mesačníku 
Mikuláš mohla verejnosť nominovať ďalších členov komisií. Nominácie bolo potrebné zaslať 
do 12. 1. 2015. Návrhy ešte neboli zosumarizované preto sa členovia komisie dohodli, že 
počkajú kým budú známe všetky mená, ktoré boli navrhnuté. Ing. Bartková navrhla, aby 
medzi členmi boli zástupcovia TMR, a.s. a Hotela Jánošík. Bc. Piatková navrhla p. Paloviča, 
Ing. Géci navrhol riaditeľku Hotelovej akadémie Katarínu Uličnú. Ing. Cukerová upozornila, že 
odborníci sa môžu prizvať na rokovanie komisie vtedy keď si to problematika bude 
vyžadovať. 
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4. Plán činnosti komisie na rok 2015 
Ing. Vinčúr položil otázku aké poslanie má komisia, akou formou chceme posunúť podnikanie 
v meste, či pôjde len podporu podnikania v CR? Mgr. Jurčiová odpovedala, že cieľom mesta 
je oživiť pešiu zónu, užšie spolupracovať s podnikateľmi, organizovať pravidelné stretnutia 
s nimi, aby sa definovali nedostatky v spolupráci s podnikateľmi, ale aj oblasti v ktorých je 
možná spolupráca. Ing. Bartková dodala, že podpora CR neznamená len podporu subjektov 
a podnikateľom v danej oblasti, ale vytvára podmienky aj pre ostatných podnikateľov. 
Navrhnutý plán činnosti sa bude podľa potreby aktualizovať. 
 
5. Protest prokurátora proti VZN č. 1/2006 o pravidlách času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš 
Predseda komisie informoval členov komisie o návrhu nového VZN, ktoré sa vypracovalo, 
z dôvodu, že pôvodné bolo napadnuté prokurátorom – mesto nemôže podnikateľom určiť 
otváraciu dobu. VZN sú nadradené zákony, ktorý musí podnikateľ pri svojej činnosti držiavať. 
Ing. Cukerová položila otázku, aký bude postup v prípade, že na MsÚ bude doručená petícia 
prípadne sťažnosť od obyvateľov mesta, ktorí sa budú sťažovať napr. na diskotéku v obytnej 
zóne. Mgr. Jurčiová informovala, že pri tvorbe nového VZN boli oslovení právnici ako aj 
Mestská polícia. Mesto má v tomto prípade „zviazané ruky“. Ing. Cukerová požiadala Mgr. 
Jurčiovú, aby o tejto skutočnosti informovala verejnosť a požiadala ju, aby do dôvodovej 
správy uviedla, aký bude postup v prípade petícií a sťažností.  (Návrh VZN tvorí prílohu 
zápisu.) 
Hlasovanie: 
ZA: 5                  PROTI: 0               ZDRŽALO SA: 0 
Komisia odporúča MsZ schváliť navrhnuté VZN o pravidlách času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš. Zároveň požiadala Mgr. Vieru Jurčiovú 
o doplnenie dôvodovej správy o to, ako sa bude postupovať v prípade petícií a sťažností na 
prevádzky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Michaela Mlynčeková 
 
Schválil: Ing. Matej Géci, predseda komisie 
 
V Liptovskom Mikuláši 16. 1. 2015 
 

 


