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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

 
 

ZÁPISNICA č. 5/2017 

zo zasadnutia komisie cestovného ruchu a podnikania pri mestskom zastupiteľstve  

v Liptovskom Mikuláši 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Dátum: 27. 11. 2017 
Hodina:  13:30 
Miesto: MsÚ, kancelária č. 209 
Komisiu viedol: Ing. Matej Géci, predseda 
 
Program: 

1. Mikulášsky jarmok 
2. Vianočné trhy 
3. Monitorovacia správa činnosti televízie Liptov, a.s. za obdobie 2014-2017 
4. PHSR za oblasť cestovný ruch a marketing na roky 2018 – 2020 
5. Plán zasadnutia komisie na rok 2018 
6. Rôzne 

 
 
1. Mikulášsky jarmok 
S. Višňovská informovala členov komisie o Mikulášskom jarmoku, ktorý sa uskutoční v termíne 7. - 9. 
decembra 2017. Otvorenie jarmoku bude v piatok 8. decembra, na otvorenie boli pozvané aj delegácie 
z partnerských miest. Jarmočný predaj začne prebiehať od 7. decembra a kultúrny program od 8. 
decembra.  
Hlasovanie: 
ZA: 5              PROTI: 0               ZDRŽALO SA: 0 
Komisia berie na vedomie informácie o Mikulášskom jarmoku. 
 
2. Vianočné trhy 
S. Višňovská informovala členov komisie o prípravách Vianočných trhov, ktoré sa uskutočnia na Námestí 
osloboditeľov v termíne 21. – 23. decembra 2017. Dopoludnie 21. decembra bude opäť patriť škôlkarom, 
ktorí si budú zdobiť vianočné stromčeky. Súčasťou otvorenia bude sj špirála lásky, ktorú zastrešuje Spišská 
katolícka charita. V stredu 20. 12. sa v Dome kultúry uskutoční koncert Miriam Bayle. 
Hlasovanie: 
ZA: 5               PROTI: 0               ZDRŽALO SA: 0 
Komisia berie na vedomie informácie o Vianočných trhoch 
 
3. Monitorovacia správa činnosti televízie Liptov, a.s. za obdobie 2014-2017 
S. Pekarová Ponechalová predložila členom komisie monitorovaciu správu činnosti Tv Liptov za obdobie 
2014 – 2017. Sledovanosť z roku 2013 stúpla v roku 2017 z 2% na 6,27 %. Televízia ponúka divákom 
atraktívny program, ktorý je denne aktualizovaný, prináša čerstvé informácie z diania v meste. Do vysielania 
boli doplnené dokumenty a reportáže z nášho mesta sa vysielajú aj v iných lokálnych Tv na území 
Slovenska. Kvalita signálu sa výrazne zlepšila, TV Liptov je možné sledovať aj prostredníctvom Magio Tv, 
cieľom je dosiahnuť sledovanosť aj cez Skylink. 
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Hlasovanie: 
ZA: 5              PROTI: 0               ZDRŽALO SA: 0 
Komisia berie na vedomie monitorovacia správu činnosti televízie Liptov, a.s. za obdobie 2014-2017. 
 
4. PHSR za oblasť cestovný ruch a marketing na roky 2018 – 2020 
M. Schlegerová informovala, že v súčasnosti sa pracuje na niekoľkých rozvojových projektoch mesta. Podali 
sme 3 etapy vnútromestskej cyklotrasy a na 4.tej sa pracuje, aby sme ju stihli predložiť k termínu najbližšej 
výzvy. Podaný bol aj projekt revitalizácie vnútrobloku na Nábreží Dr. A. Stodolu, 5 projektov na 
modernizáciu učební základných škôl a rekonštrukciu materskej školy. V uplynulom roku sme sa uchádzali o 
nenávratný finančný príspevok aj z oblasti životného prostredia, sociálnych služieb či občianskej 
participácie. Všetky projektové zámery sú pravidelne konzultované s vedením mesta a pravidelne 
monitorované na riadiacom výbore projektov, ktorý je zvolávaný každé 2 týždne. 
S. Fašánková – IC pokračuje v podpore sakrálneho turizmu sprístupnením evanjelického kostola, v roku 
2018 je naplánovaná inovácia prehliadkovej trasy Jánošíkova cesta, v rámci podpory produktu pre rodiny 
s deťmi plánuje vytvoriť suveníry s postavou Mikuláša.  
S. Višňovská – Mikulášske leto bude obohatené o festival rozprávok. 
Hlasovanie: 
ZA: 5              PROTI: 0               ZDRŽALO SA: 0 
Komisia berie na vedomie PHSR za oblasť cestovný ruch a marketing na roky 2018 – 2020. 
 
5. Plán zasadnutia komisie na rok 2018  
Podľa plánu rokovaní komisií mestského zastupiteľstva pre rok 2018 sa zasadnutia komisie cestovného 
ruchu a podnikania uskutočnia v termínoch 22. 1. 2018, 26.3.2018, 4. 6. 2018, 27. 8. 2018 vždy o 13:30 hod. 
Ďalšie termíny zasadnutí budú stanovené po ustanovujúcom MsZ, kde sa zostavia komisie a ich členovia. 
Hlasovanie: 
ZA: 5               PROTI: 0               ZDRŽALO SA: 0 
Komisia schválila termíny zasadnutia na rok2018. 
 
5. Rôzne  
S. Višňovská predložila členom komisie harmonogram redesignu webovej stránky. Harmonogram tvorí 
prílohu zápisnice. 
Hlasovanie: 
ZA: 5               PROTI: 0               ZDRŽALO SA: 0 
Komisia berie na vedomie harmonogram redesignu webovej stránky. 
 
 
 
  
Zapísala: Ing. Michaela Mlynčeková 
Schválil: Ing. Matej Géci, predseda komisie 
V Liptovskom Mikuláši  28. 11. 2017 


