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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

 
 

ZÁPISNICA č. 8/2015 

zo zasadnutia komisie cestovného ruchu a podnikania pri mestskom zastupiteľstve  

v Liptovskom Mikuláši 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Dátum: 26. 10. 2015 
Hodina:  15:00 h 
Miesto: zasadačka č. 305, MsÚ 
Komisiu viedol: Ing. Matej Géci, predseda 
Program: 

1. Konferencia s workshopom „ Mestský cestovný ruch“ - pozvánka 
2. Exkurzia OOCR Región Liptov v Tirolsku – informatívna správa 
3. Rozpočet mesta na rok 2016 – program 02 Propagácia, prezentácia a CR 

 
Predseda komisie otvoril stretnutie, oboznámil prítomných s programom, doplnil bod programu – voľba 
podpredsedu komisie. Program bol členmi komisie schválený. 
 

1. Konferencia s workshopom „ Mestský cestovný ruch“ - pozvánka 
J. Piatková – informovala prítomných o konferencii s workshopom „Mestský cestovný ruch“, ktorá sa 
uskutoční 4. 11. 2015 v Hoteli Jánošík. Pre kultúrne inštitúcie je pripravené aj školenie  k tvorbe spoločného 
produktového balíka mestského cestovného ruchu. 
 

2. Exkurzia OOCR Región Liptov v Tirolsku – informatívna správa 
D. Bartková - informovala o služobnej ceste v Tirolsku. Návšteva OOCR Stubai – v roku 2006 sa spojilo 40 
dedín, ktoré vytvorili spoločnú marketingovú značku Stubai, majú spoločnú stratégiu a vytvárajú spoločný 
produkt, spoločný slogan- Stubai Ťa rozhýbe. V marketingovej centrále pracuje 54 osôb, je tam 5 
infocentier, na centrálnom rezervačnom systéme pracujú 4 zamestnanci. V regióne je 15 000 postelí, 800 
ubytovacích zariadení. Produkty: 7 vrcholov Stubai, Cesta divokej rieky, Stubajské pochúťky, Syrárska cesta. 
V zime ponúkajú prechádzky po  80 km vyznačených chodníkoch. Navštívili aj Ötzal – Sölden – Obergurgl 
Hochgurgl – spojenie troch silných stredísk spoločným marketingom. V regióne je 17 200 postelí 
s vyťaženosťou 69 %, 693 ubytovacích zariadení. Premium card v cene 6 €/ deň ponúka hosťom zdarma 
lanovku a aquapark. Skisbusy sú pre lyžiarov zdarma, obyvatelia si za autobus platia. 
 

3. Rozpočet mesta na rok 2016 – program 02 Propagácia, prezentácia a CR 
S. Višňovská – informovala o návrhu  rozpočtu na rok 2016 programu 02.  
L. Cukerová – prečo sa zvýšili prevádzkové náklady IC o takmer 30 000 €? 
J. Piatková – zvýšené náklady súvisia so sťahovaním IC do nových priestorov. Uvažuje sa o týchto 
možnostiach: zostať v Dome služieb – tam kde je teraz kľúčová služba, ročný nájom by bol 30 000 €, 
priestory majú rozlohu 150 m2. Ďalšou možnosťou je priestor v historickom centre oproti Liptáčiku, ročný 
nájom je o 12 000 € nižší ako v Dome služieb. 
L. Cukerová – navrhuje uvažovať o presťahovaní IC do budovy, kde je teraz Centrum Kolomana Sokola (CKS), 
nakoľko budova patrí mestu, prípadne do Župného domu. CKS je priamo v centre mesta, bude potrebné 
vyriešiť označenie, aby sa vedeli turisti do IC dostať. 
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M. Géci – náklady na vysielanie Tv Liptov sú príliš vysoké, aká je sledovanosť Tv Liptov? V prípade, že by sa 
mesačník Mikuláš vydával každý týždeň, náklady na jeho tlač by boli do 90 000 € a dostal by sa do všetkých 
domácností na území mesta, ale nie každá domácnosť sleduje Tv Liptov. 
Hlasovanie: 
ZA: 4                PROTI: 0               ZDRŽALO SA: 0 
Komisia berie na vedomie informáciu o návrhu rozpočtu. Odporúča riaditeľke IC, aby si pozrela priestory 
CKS za účelom presťahovania IC do tejto budovy. 
 

4. Voľba podpredsedu komisie 
Za podpredsedu komisie bola navrhnutá Jana Piatková. 
Hlasovanie: 
ZA: 3               PROTI: 0               ZDRŽALO SA: 1 
Podpredsedom komisie sa stala Jana Piatková. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Michaela Mlynčeková 
 
Schválil: Ing. Matej Géci, predseda komisie 
 
V Liptovskom Mikuláši  27. 10. 2015 

 
 
 
 
 
 


