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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

 
 

ZÁPISNICA č. 1/2018 

zo zasadnutia komisie cestovného ruchu a podnikania pri mestskom zastupiteľstve  

v Liptovskom Mikuláši 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Dátum: 22. 01. 2018 
Hodina:  13:30 
Miesto: MsÚ, kancelária č. 209 
Komisiu viedol: Ing. Matej Géci, predseda 
 
Program: 

1. Návrh akčného plánu na roky 2018 – 2020 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015-2022 s výhľadom do roku 2030 

2. Návrh VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhovom mieste – príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš ( 
Trhový poriadok) 

3. Rôzne 
 
 
1. Návrh akčného plánu na roky 2018 – 2020 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta 
Liptovský Mikuláš na roky 2015-2022 s výhľadom do roku 2030 
M. Schlegerová informovala členov komisie o spracovanom PHSR, ktorý má 12 strategických oblastí 
a vychádza zo schválených programových rozpočtov. Informovala o strategických oblastiach cestovný ruch 
a marketing, podnikanie, ktoré boli spracované zo zodpovednými gestormi. Akčný plán navrhnutý na tri 
roky je možné každoročne upraviť podľa aktuálnych potrieb a priorít. Aktivita  - vytvorenie street art uličiek 
a podchodov v centre mesta si vyžaduje vlastného gestora, ktorý bude spolupracovať s architektom, 
predchádza však tomu vytipovanie vhodnej lokality jej majetkové vysporiadanie a prieskum umelcov. 
Hlasovanie: 
ZA: 5             PROTI: 0               ZDRŽALO SA: 0 
Komisia berie na vedomie spracovanie PHSR za oblasti cestovný ruch a marketing, podnikanie 
 

2. Návrh VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom 
mieste – príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš ( Trhový poriadok) 
G. Lengyel predložil komisii návrh VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a 
poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský 
Mikuláš ( Trhový poriadok), ktoré má regulovať ambulantný predaj v historickom centre mesta nakoľko 
v minulosti vznikali problémy s predajom ovocia a zeleniny na parkoviskách v blízkosti hlavnej ceste čím 
neboli dodržané hygienické predpisy. Ambulantný predaj je povolený v celom meste, v historickom centre 
mesta je však zakázaný predaj potravín, preferuje sa predaj ľudových remeselných výrobkov. Taktiež nové 
VZN vymedzuje priestor na konanie príležitostných trhov. Pred obchodnými domami Prior, Kaufland a Tesco 
je povolený napr. predaj kaprov a vianočných stromčekov nakoľko je tam zriadené trhové miesto. 
Hlasovanie: 
ZA: 5               PROTI: 0               ZDRŽALO SA: 0 
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Komisia súhlasí s návrhom VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhovom mieste – príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš ( 
Trhový poriadok) a odporúča ho schváliť v MsZ . 
 
3. Rôzne 
Predseda komisie M. Géci sa informoval o štádiu  prác na redesigne webovej stránky mesta. 
S. Višňovská informovala členov komisie, že do konca marca 2018 má byť redesign hotový. Problém je však 
s dodávateľom služby, ktorý aj napriek podpísanému češtenému prehláseniu nedodržiava harmonogram, 
prác.  
Hlasovanie: 
ZA: 5               PROTI: 0               ZDRŽALO SA: 0 
Komisia navrhuje prerokovať danú problematiku vo vedení mesta, ktoré by následne viedlo rokovanie 
s dodávateľom služby, čím by zmluvné stany pristúpili k dodatku zmluvy, v ktorom sa zadefinujú ďalšie 
termíny prác a prípadné sankcie. 
 
 
  
Zapísala: Ing. Michaela Mlynčeková 
Schválil: Ing. Matej Géci, predseda komisie 
V Liptovskom Mikuláši  23. 01. 2018 


