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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

 
 

ZÁPISNICA č. 1/2017 

zo zasadnutia komisie cestovného ruchu a podnikania pri mestskom zastupiteľstve  

v Liptovskom Mikuláši 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Dátum: 23. 01. 2017 
Hodina:  13:30 h 
Miesto: kancelária MsÚ č. 210 
Komisiu viedol:  
 
Program: 

1. Celoročný projekt „Rok liptovskej stolice“ 
2. Schválenie plánu činnosti komisie 
3. City bus – informatívna správa o fungovaní projektu 
4. Plán aktivít financovaných z Oblastnej organizácie cestovného ruchu región Liptov 
5. Rôzne 

 
 
1.Celoročný projekt „Rok liptovskej župy“ 
D. Guráňová predstavila členom komisie filozofiu projektu Rok liptovskej stolice. V roku 1677 sa konalo 
prelomové stretnutie, ktoré naštartovalo 30 – ročný proces, ktorého výsledkom bolo, že sídlom stolice sa 
stal Liptovský Mikuláš. Cieľom projektu nie je vytvárať nové podujatia, ale realizovať tradičné podujatia ako 
Novoročný koncert, Fašiangy, Stoličné dni a Mikulášsky jarmok, počas ktorých sa bude klásť dôraz na 
históriu s prezentáciou osobností a udalostí Liptova. Hlavné oslavy sa uskutočnia počas Stoličných dní – 
sprievod mestom. 
 
2. Schválenie plánu činnosti komisie 
Predseda komisie prezentoval návrh činnosti komisie, ktorý sa môže podľa aktuálnych potrieb zmeniť 
a doplniť. 
Hlasovanie: 
ZA: 4                PROTI: 0               ZDRŽALO SA: 0 
Komisia berie na vedomie návrh činnosti Komisie cestovného ruchu a podnikania na rok 2017. 
 
3. City bus – informatívna správa o fungovaní projektu 
D. Bartková informovala členov komisie o fungovaní City busu, ktorý premáva každú stredu z Jasnej do 
Liptovského Mikuláša. Ciyty bus bude premávať v termíne 4. 1. – 12. 3. 2017, tj. 11 stried. Cieľom projektu 
je oživiť historické centrum mesta a naplniť prevádzky, ktoré sa tu nachádzajú. Do projektu sa zapojilo 14 
prevádzok. O prevádzkach musí informovať aj sprievodkyňa, požiadala IC mesta, aby sprievodkyňa skrátila 
historický výklad o meste a aby pozvala návštevníkov do prevádzok. Sprievodkyňa ide s návštevníkmi 
z Jasnej v City buse, kde im povie základné informácie o meste, o 19:30 je prehliadka mesta so 
sprievodcom, v čase od 19:30 – 21:00 je k dispozícií prehliadka Kostola sv. Mikuláša so sprievodcom 
a v rovnakom čase prebieha v Múzeu Janka Kráľa program pod názvom Nechaj sa zlapať.  Ubytovacie 
zariadenia sú o tejto službe informované prostredníctvom mailov, boli im doručené plagáty a letáky 
a taktiež boli pozvaní na prvú jazdu autobusom.  
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M. Géci -  je potrebné motivovať hotely, aby informovali hostí o tejto službe, najlepšia motivácia je 
finančná, napr. za registráciu klienta, ktorý pôjde City busom dostane ubytovacie zariadenie 1 €.  Požiadať 
TMR o spoluprácu, zabezpečenie väčšej prezentácie tejto služby v Jasnej.  V budúcom roku je potrebné 
osloviť viac prevádzok, nielen v historickom centre mesta. 
 
4. Plán aktivít financovaných z Oblastnej organizácie cestovného ruchu región Liptov 
M. Géci – nakoľko ešte prebieha schvaľovací proces aktivít hradených z OOCR RL, presunie sa tento bod na 
najbližšie rokovanie komisie dňa 27. marca 2017. 
 
5.Rôzne 
M. Schlegerová informovala, že do 31. januára 2017 je možné pripomienkovať projekt Kultúrno – prírodná 
oddychová zóna na Háji Nicovô. Projekt je k dispozícii na webovej stránke mesta. Taktiež uviedla, že 
prebieha vyhodnocovanie aktivít stanovených v PHSR. 
 
  
Zapísala: Ing. Michaela Mlynčeková 
Schválil: Ing. Matej Géci, predseda komisie 
V Liptovskom Mikuláši  24. 01. 2017 


