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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

 
 

ZÁPISNICA č. 3/2015 

zo zasadnutia komisie cestovného ruchu a podnikania pri mestskom zastupiteľstve  

v Liptovskom Mikuláši 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Dátum: 26. 3. 2015 

Hodina: 15:00 h 

Miesto: zasadačka č. 305, MsÚ 

Komisiu viedol: Ing. Matej Géci, predseda 

Program: 

1. Korzo umelcov 

2.Správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGIÓN LIPTOV 

3. Informácia o novinke letnej turistickej sezóny – sprístupnenie kostola sv. Mikuláša 

4. Informácia o pobyte sprievodcov z Annecy v Liptovskom Mikuláši, nadviazanie 

spolupráce v oblasti cestovného ruchu 

5. Doplnok k územnému plánu – Staré mesto, projekt Baťova ulička 

6. Voľba poradného orgánu komisie 

7. Diskusia 

 

Predseda komisie otvoril stretnutie, oboznámil prítomných s programom, ktorý bol prítomnými 

členmi komisie schválený. Do programu rokovania komisie bol na základe súhlasu prítomných 

členov doplnený ďalší bod a to Korzo umelcov. 

 

 

1.Korzo umelcov 

O projekte informoval Rastislav Kubáň. V roku 2014 bol prvýkrát uskutočnený projekt Korzo 

umelcov. Na ulici 1.mája bolo nainštalovaných 19 svetelných objektov spolu s banermi 

významných liptovských osobností. Celkové náklady boli vo výške 5 000 €. Mesto prispelo 

čiastkou 1 500 €, z ktorej boli vyplatení autori svetelných objektov (50 € za svetelný objekt), 

otvárací ceremoniál a marketingová kampaň. Najväčšou položkou bola elektroinštalácia, ktorá je 

použiteľná aj v ďalších rokoch. Podujatie sa konalo od júna do augusta.  Boli oslovení umelci ale aj 

amatéri. Všetci, ktorí splnili podmienky (napr. váha, odber el. energie) mali svoj svetelný objekt 

umiestení na pešej zóne. Cieľom podujatia je oživenie centrálne mestskej zóny. Je na meste či bude 

pokračovať v realizácii projektu samostatne, alebo v spolupráci s podnikateľskými subjektami. 

V minulom roku nebola stanovená žiadna centrálna téma podľa ktorej by sa mali objekty vytvárať. 

Umelecké korzo by sa malo v tomto roku organizovať v mesiacoch júl a august. 

Uznesenie komisie: 

Komisia odporúča zorganizovať korzo umelcov aj v roku 2015. 

Hlasovanie: 

ZA: 4                  PROTI: 0               ZDRŽALO SA: 0           OSPRAVEDLNENÍ: 0 

Pozn. Ing. Vinčúr prítomný od bodu č.2. 
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2.Správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGIÓN LIPTOV 

Výkonná riaditeľka OOCR RL Ing. Darina Bartková informovala členov komisie o činnosti OOCR 

RL – je koordinátorom CR v regióne a vytvára  jeho produkty. Vysvetlila spôsob financovania 

organizácie, mesto Liptovský Mikuláš má druhé najvyššie členské príspevky. V roku 2014 bola 

Liptov region card vydávaná zdarma tým ubytovacím zariadeniam, ktoré platia daň mestu. Bol 

vytvorený efektívny systém na kontrolu počtu prenocovaní v jednotlivých ubytovacích 

zariadeniach. Klaste Liptov v tomto roku realizuje posledný europrojekt a jeho činnosti postupne 

prechádzajú na OOCR RL. Zo štatistík vyplýva, že sme zaznamenali nárast vybranej dane za 

ubytovanie za  posledné tri roky, ale počet návštevnosti naopak klesol v roku 2014 o 7,8 % oproti 

roku 2013. Prioritou OOCR RL je pritiahnuť turistov počas leta a to vybudovaním infraštruktúry 

pre cyklotrasy a organizovaním eventov. 

Pozn. Powerpointová prezentácia je v prílohe zápisnice. 

Uznesenie komisie: 

Komisia berie na vedomie správu o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGIÓN 

LIPTOV. 

 

 

3. Informácia o novinke letnej turistickej sezóny – sprístupnenie kostola sv. Mikuláša 

Mgr. Viera Jurčiová informovala o sprístupnení kostola sv. Mikuláša na Námestí osloboditeľov 

počas mesiacov júl a august, v pracovných dňoch v čase 14:00 – 17:00. Prehliadky budú 

v pravidelných 30 min intervaloch v anglickom alebo slovenskom jazyku. Informačné centrum 

zabezpečí vyškolenie sprievodcov. Prvý rok bude táto služba poskytnutá bezplatne. 

Uznesenie komisie: 

Komisia berie na vedomie informáciu o sprístupnení kostola. 

 

 

4. Informácia o pobyte sprievodcov z Annecy v Liptovskom Mikuláši, nadviazanie 

spolupráce v oblasti cestovného ruchu 

Mgr. Viera Jurčiová informovala členov komisie o pobyte sprievodcov z informačného centra 

z Annecy v Liptovskom Mikuláši v termíne 18. 04. -  10. 05. 2015. Na záver zorganizujeme 

workshop na ktorom si vymeníme informácie a skúsenosti z oblasti cestovného ruchu. Je vytvorená 

francúzska stránka na sociálnej sieti, kde je naše mesto propagované pomocou filmu a fotografií. 

Sprievodcovia budú o svojom pobyte v Liptove informovať v médiách v Annecy. 

Uznesenie komisie: 

Komisia berie na vedomie túto informáciu. 

 

 

5. Doplnok k územnému plánu – Staré mesto, projekt Baťova ulička  

Predseda komisie Ing. Géci informoval, že prebiehajú rokovania o sprístupnení parkoviska 

a prístupovej cesty, majiteľ pozemkov je otvorený spolupráci. V roku 2016 by mali byť tieto trakty 

už prístupné. 

Uznesenie komisie: 

Komisia berie na vedomie podanú informáciu. 

 

 

6. Voľba poradného orgánu komisie 

Voľa poradného orgánu komisie bola presunutá na termín najbližšieho zasadnutia komisie 23. 4. 

2015. 
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Uznesenie komisie: 

Komisia súhlasí s voľbou poradného orgánu na najbližšom zasadnutí. 

Hlasovanie: 

ZA: 5                  PROTI: 0               ZDRŽALO SA: 0           OSPRAVEDLNENÍ: 0 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Michaela Mlynčeková 

 

Schválil: Ing. Matej Géci, predseda komisie 

 

V Liptovskom Mikuláši  26. 3. 2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


