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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

 
 

ZÁPISNICA č. 1/2016 

zo zasadnutia komisie cestovného ruchu a podnikania pri mestskom zastupiteľstve  

v Liptovskom Mikuláši 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Dátum: 25. 01. 2016 
Hodina:  15:00 h 
Miesto: zasadačka č. 305, MsÚ 
Komisiu viedol: Ing. Matej Géci, predseda 
Program: 

1. Zahraničné vzťahy mesta, návrh akcií na rok 2016 
2. 730. výročie 1. písomnej zmienky – informatívna správa o príprave osláv 
3. Rozpočet mesta na rok 2016 – program 02 Propagácia, prezentácia a CR 

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

1. Zahraničné vzťahy mesta, návrh akcií na rok 2016 
M. Mlynčeková informovala prítomných o aktivitách a spolupráci s partnerskými mestami v roku 2015. 
Uviedla návrh aktivít na rok 2016, aktivity sa budú počas roka spresňovať a dopĺňať. S partnerským mestom 
Galanta bola podpísaná zmluva 13. 6. 2006. tj. v tomto roku si pripomíname 10. výročie podpisu partnerskej 
zmluvy. Z toho dôvodu sa plánujú pracovné stretnutia, aby sme sa dohodli na spôsobe akým si výročie 
pripomenieme. V Opave sa v decembri zmenil primátor, novým sa stal Ing. Radim Křupala, ktorý pricestuje 
v marci na osobné stretnutie s primátorom Ing. Jánom Blcháčom, PhD. 
Hlasovanie: 
ZA: 3                PROTI: 0               ZDRŽALO SA: 0 
Komisia odporúča správu prerokovať v MsZ. 
 

2. 730. výročie 1. písomnej zmienky – informatívna správa o príprave osláv 
S. Višňovská informovala o príprave osláv 730. výročia 1. písomnej zmienky  o meste. Hlavné oslavy budú 
prebiehať počas Stoličných dní  s podtitulom Príbeh mesta v termíne 16. - 18. 06. 2016. Múzeum Janka 
Kráľa pripravilo logo výročia, ktoré bolo prezentované počas 25. Mikulášskeho plesu. Plánujeme vydať 
brožúru, propagačné materiály súvisiace s výročím. Do prípravy osláv budú zapojené všetky kultúrne 
inštitúcie v meste.   
Hlasovanie: 
ZA: 3                PROTI: 0               ZDRŽALO SA: 0 
Komisia berie na vedomie informácie o príprave osláv 730. výročia 1. písomnej zmienky. 
 

3. Rozpočet mesta na rok 2016 – program 02 Propagácia, prezentácia a CR 
S. Višňovská – informovala o návrhu  rozpočtu na rok 2016 programu 02, ktorý bol MsZ schválený.  
 
Zapísala: Ing. Michaela Mlynčeková 
Schválil: Ing. Matej Géci, predseda komisie 
V Liptovskom Mikuláši  26. 01. 2016 


