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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

 
 

ZÁPISNICA č. 2/2015 

zo zasadnutia komisie cestovného ruchu a podnikania pri mestskom zastupiteľstve  

v Liptovskom Mikuláši 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Dátum: 26. 2. 2015 
Hodina: 14:30 h 
Miesto: zasadačka č. 305, MsÚ 
Komisiu viedol: Ing. Matej Géci, predseda 
Program: 

1. Zahraničné vzťahy mesta v roku 2014, návrh aktivít na rok 2015 
2. Spolupráca mesta a spoločnosti CD Profil spol. s.r.o. 
3. Propagačné materiály mesta 
4. Protest prokurátora proti VZNč. 1/2006 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb v meste Liptovský Mikuláš 
5. Návrh VZN, ktorým sa rušia VZN č. 2/2000 o použití Jánošíkovho dukátu a VZN č. 9/2012, ktorým sa 

obmedzuje používanie pyrotechnických výrobkov na zábavné a ostatné účely na území mesta 
6. Nominácia ďalších členov komisie 
7. Diskusia 

 
Predseda komisie otvoril stretnutie, oboznámil prítomných s programom, ktorý bol prítomnými členmi 
komisie schválený. Ing. Dušan Vinčúr vyslovil nesúhlas so začiatkom rokovania komisie o 14:30 h. Požiadal, 
aby komisia začínala najskôr o 15:00 h, prítomní členovia odsúhlasili jeho návrh. 
 
1.Zahraničné vzťahy mesta v roku 2014, návrh aktivít na rok 2015 
Mgr. Viera Jurčiová informovala o spolupráci s partnerskými mestami. Máme osem partnerských miest 
pričom aktívna spolupráca je so šiestimi z nich. S mestom Slovenské Konjice sa od roku 2011 nerozvíjali 
žiadne aktívne partnerské vzťahy. Grécke partnerské mesto Kalamria už takmer 2 roky nereaguje na 
oficiálne listy ani maily. Informovala o zmene v spolupráci s Annecy. Počas letných mesiacov sa neuskutoční 
výmenný jazykový pobyt študentov stredných škôl, ale mal by byť nahradený výmennou stážou, ktorá je 
určená pre ľudí vo veku 18 – 30 rokov. S poľským mestom Jasło sa v roku 2015 bude realizovať projekt 
„Zvýšenie kvality poskytovaných služieb prostredníctvom obnovenia kultúrnej infraštruktúry kultúrnych 
domov v mestách Jaslo a Liptovský Mikuláš“. Okrem toho sa v termíne 29. - 30. 8. 2015 uskutoční projekt 
Zjednotenie v rovnosti – Medzinárodný festival kultúry remesiel. Z mesta Liptovský Mikuláš pocestuje do 
Jasła päť členná delegácia, jej súčasťou budú aj remeselníci s tvorivými dielňami. Pre mesto bude 
k dispozícií samostatný stánok, kde sa budeme môcť prezentovať. 
Ing. Darina Bartková požiadala o prezentáciu mesta pred letnou a zimnou turistickou sezónou počas 
významných podujatí v partnerských mestách Opava a Zywiec. Taktiež navrhla rozšíriť spoluprácu s Kemi 
v oblasti cestovného ruchu. Premáva pravidelná letecká linka Riga, využime tento potenciál a opätovne ich 
kontaktujeme, aby konkretizovali ako chcú rozvíjať partnerstvo. 
Ing. Dušan Vinčúr odporučil poslať do Kalamárie opäť oficiálny list na úrovni primátorov.  
Uznesenie komisie: 
Návrhy Ing. Bartkovej a Ing. Vinčúra je potrebné zapracovať do správy. Komisia cestovného ruchu 
a podnikania odporúča správu na schválenie do Mestskej rady. 
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Hlasovanie: 
ZA: 3                  PROTI: 0               ZDRŽALO SA: 0           OSPRAVEDLNENÍ: 2  
 
2. Spolupráca mesta a spoločnosti CD Profil spol. s.r.o. 
Zaradenie bodu do rokovania komisie inicioval predseda komisie. Ing. arch. Tatiana Bachtíková pripravila 
zmeny územného plánu, má sa vybudovať nové parkovisko a prepojenie s centrom mesta. Je potrebné 
pozemky majetkovo-právne vysporiadať, aby boli vo vlastníctve mesta. Nakoľko vec je v štádiu riešenia na 
ďalšom stretnutí komisie podá predseda bližšie informácie. 
Ing. Dušan Vinčúr – bolo by dobré upraviť zadné trakty za predajňami od Baťovej uličky po Manderlák, aby 
zásobovanie pre predajne nebolo riešené cez pešiu zónu a oživili by sa aj ostatné uličky. 
 
 
3.Propagačné materiály mesta 
Mgr. Viera Jurčiová informovala o pripravovanom reprinte a redizajne propagačného materiálu Spoznaj 
mesto so svätým Mikulášom a o príprave propagačného materiálu Mikulášske tradície. Počas letných 
mesiacov bude pre turistov sprístupnený kostol sv. Mikuláša na Námestí osloboditeľov, bude k tomu 
vydaný nový propagačný materiál. Chceme pripraviť mapu centra mesta, kde bude šesť headlinov. Tieto 
propagačné materiály pripravíme v spolupráci s Informačným centrom. 
Bc. Jana Piatková informovala o aktuálnych propagačných materiáloch –Liptovský Mikuláš a okolie, ktorý je 
celoročným materiálom. Sezónnymi sú Sprievodca atraktivitami. Spoznaj mesto so svätým Mikulášom je 
náučno - hravou formou spoznávania mesta pre deti, bude sa robiť jeho redizajn a nadviaže na projekt 7 
pokladov Liptova. Ak si  návštevník pozrie všetky významné pamiatky v meste dostane od Informačného 
centra darček. Prítomných oboznámila o možnosti zriadenia detašovaného pracoviska informačného centra 
na železničnej stanici, ktoré iniciovalo zriadiť oddelenie marketingu a podnikania. V zákazníckom centre 
nemajú priestor, aby za priehradkou sedel pracovník informačného centra. Môžu nám ponúknuť priestor na 
stojan s propagačnými materiálmi alebo na malý stolík. Pracovníci zákazníckeho centra majú v náplni práce 
poskytovať informácie o meste a regióne. Ľudia, ktorí žiadajú informácie o meste dostanú odporúčanie, aby 
navštívili Informačné centrum mesta. Druhým typom turistov sú však tí, ktorí nemajú záujem o centrum 
mesta, ale o jeho okolie.  
Ing. Matej Géci – aké je značenie cesty zo železničnej stanice do Informačného centra? 
Bc. Jana Piatková – cesta je značná smerovými šípkami 
Mgr. Viera Jurčiová – nevieme akým spôsobom informujú pracovníci zákazníckeho centra na železničnej 
stanici turistov. Vyškolený pracovník informačného centra by vedel podať odbornejšie informácie a má 
oveľa viac času venovať sa turistovi a poskytnúť mu potrebné informácie. 
Ing Matej Géci -  zriadenie detašovaného pracoviska musí schváliť vedenie mesta, jednania by mohli 
prebiehať aj na úrovni primátora. Komisia odporúča jeho zriadenie, ktoré musí byť finančne kryté. Navrhuje 
urobiť aj osvetu po hoteloch, aquaparkoch a  iných sprievodných atraktivitách pomocou vyškolených 
pracovníkov. Treba sa zamyslieť aj nad možnosťou zriadenia infocentra na Kamennom poli. 
Ing. Darina Bartková – po mesiaci budú jasné výsledky, či  je zriadenie detašovaného pracoviska na 
železničnej stanici  účelné. Vďaka súkromným prepravcom stúpa sila využívania železničnej dopravy, treba 
nadviazať spoluprácu s Regio Jetom. Informovala sa o skúsenosti vysunutého pracoviska informačného 
centra na letisku a železničnej stanici v Bratislave. V súvislosti so vznikom pivovaru a pražiarne kávy 
odporúča ponúknuť ochutnávky týchto výrobkov ubytovateľom, iniciovať zvolanie na úrovni mesta a OOCR 
REGIÓN LIPTOV stretnutie s ubytovateľmi s cieľom informovať ich o takýchto možnostiach. 
Uznesenie komisie: 
Komisia berie na vedomie propagačné materiály mesta. 
Hlasovanie: 
ZA: 4                  PROTI: 0               ZDRŽALO SA: 0           OSPRAVEDLNENÍ: 1 
Pozn. Ing. Lucia Cukerová bola prítomná na rokovaní komisie od bodu č. 3.   
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4.Protest prokurátora proti VZN č. 1/2006 o pravidlách čau predaj v obchode a času prevádzky služieb 
v meste Liptovský Mikuláš 
MsR neodporučila návrh nového VZN do MsZ a požiadala o jeho dopracovanie. Na základe toho požiadala 
Mgr. Viera Jurčiová  Úniu miest, ZMOS a okresnú prokuratúru v L. Mikuláši o stanovisko. Únia miest zatiaľ  
nedala žiadnu odpoveď, okresný prokurátor Peter Volkovics sa obrátil na krajskú prokuratúru, na ktorej 
vyjadrenie čakáme.  
Uznesenie komisie: 
Komisia berie na vedomie informácie o stave riešenia protestu prokurátora, Mgr. Viera Jurčiová bude 
informovať MsR a MsZ o plnení uznesenia. 
Hlasovanie: 
ZA: 4                  PROTI: 0               ZDRŽALO SA: 0           OSPRAVEDLNENÍ: 1 
 
 
5. Návrh VZN, ktorým sa rušia VZN č. 2/2000 o použití Jánošíkovho dukátu a VZN č. 9/2012, ktorým sa 
obmedzuje používanie pyrotechnických výrobkov na zábavné a ostatné účely na území mesta 
Mgr. Viera Jurčiová – VZN č. 2/2000 o použití Jánošíkovho dukátu neplní žiadny účel, jeho platnosť skončila 
30. 9. 2010. 
Uznesenie komisie: 
Komisia berie na vedomie zrušenie daného VZN. 
Hlasovanie: 
ZA: 4                  PROTI: 0               ZDRŽALO SA: 0           OSPRAVEDLNENÍ: 1 
 
 
6.Nominácia ďalších členov komisie 
Ing. Matej Géci informoval prítomných členov o zozname kandidátov za členov poradného zboru. Na 
mestský úrad bolo doručených osem nominácií. 
Uznesenie komisie: 
Komisia berie na vedomie zoznam kandidátov a neprijíma žiadne uznesenie. 
Hlasovanie: 
ZA: 4                  PROTI: 0               ZDRŽALO SA: 0           OSPRAVEDLNENÍ: 1 
 
 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Michaela Mlynčeková 
 
Schválil: Ing. Matej Géci, predseda komisie 
 
V Liptovskom Mikuláši  27. 2. 2015 

 
 


