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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

 
 

ZÁPISNICA č. 7/2015 

zo zasadnutia komisie cestovného ruchu a podnikania pri mestskom zastupiteľstve  

v Liptovskom Mikuláši 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Dátum: 29. 09. 2015 
Hodina:  15:00 h 
Miesto: zasadačka č. 109, MsÚ 
Komisiu viedol: Ing. Matej Géci, predseda 
Program: 

1. Dopracovanie programovej a realizačnej časti PHSR – akčný plán 
2. Švábkafest – vyhodnotenie 
3. Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu 

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

1. Dopracovanie programovej a realizačnej časti PHSR – akčný plán 
M. Schlegerová informovala prítomných, že po tvorbe programovej časti PHSR, definovaní strategických 
a špecifických cieľov nasleduje príprava akčného plánu, v ktorom budú uvedené konkrétne aktivity na roky 
2016 – 2018 naviazané na rozpočet mesta prípadne na externé zdroje financovania. Neoddeliteľnou 
súčasťou akčného plánu je stanovenie merateľných ukazovateľov. 
J. Piatková – čo je to ekotrasa a prečo bola zaradená medzi 5 TOP lokalít mesta? 
D. Bartková – je to Rohačka, kde sa v minulosti robili aj vykopávky, existuje k tomu aj projektová 
dokumentácia, ale nie vo forme stavebného povolenia, neodporúča ju zaradiť medzi 5 TOP lokalít mesta 
J. Piatková oboznámila všetkých so stanovenými špecifickými cieľmi v prioritnej oblasti Cestovný ruch 
a mestský marketing. 
 
Špecifický cieľ: Podpora a inovácia tradičných produktov CR 
M. Jančoková – občianske združenie „Živé námestie“ plánuje osadiť sochu Jánošíka v centre mesta 
 
Špecifický cieľ: Propagácia histórie mesta 
J. Piatková – prioritou budúceho roku by malo byť označenie významných budov historickom centre. Na 
základe rokovania s cirkvou bude možné sprístupniť kostol sv. Mikuláša v mesiacoch máj až september. 
 
Špecifický cieľ: Podpora a rozvoj cykloturistiky a turistiky v meste 
D. Bartková – dôležité je uvažovať nad tým ako dostať človeka z existujúcich cyklotrás do centra mesta, 
chýba požičovňa bicyklov, v pláne je vybudovanie servis pointu – oddychového miesta s možnosťou opravy 
bicyklov 
M. Géci – osloviť športové obchody, aby vybudovali požičovňu bicyklov 
L. Tomčíková – prepojenie mesta cyklochodníkom až do Liptovského Trnovca 
L. Cukerová – v pláne je vybudovať ďalší úsek po železničný most v Liptovskej Ondrašovej, ďalej sa musia 
pozemky majetkovo – právne vysporiadať 
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M. Géci – je potrebné hľadať novú lokalitu na vybudovanie cyklochodníka nie cez hlavnú tepnu do 
Liptovského Trnovca 
 
Hlasovanie: 
ZA: 3                PROTI: 0               ZDRŽALO SA: 0 
Komisia berie na vedomie špecifické ciele s prehľadom indikatívnych aktivít v prioritnej oblasti Cestovný 
ruch a mestský marketing. Pripomienky členov komisie budú zapracované. 
 

2. Švábkafest – vyhodnotenie podujatia 
S. Višňovská – informovala o organizácii a priebehu podujatia Švábkafest, ktorý nadviazal na prvý 
Švábkafest z roku 2010 
D. Bartková – odporúča v budúcnosti aj „schránkovanie“ letákov podujatia 
 

3. Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu 
M. Mlynčeková – informovala o Súťaži o najkrajšiu vianočnú súťaž, ktorá bude prebiehať v mesiaci 
december. Zapojiť sa môžu všetci – fyzické aj právnické osoby, školy aj kluby dôchodcov. Víťaz každej 
kategórie dostane vecnú cenu. Víťazov vyberie porota. 
L. Tomčíková – do hlasovania by sa mala zapojiť aj verejnosť 
 
Zapísala: Ing. Michaela Mlynčeková 
 
Schválil: Ing. Matej Géci, predseda komisie 
 
V Liptovskom Mikuláši  30. 09. 2015 

 
 
 
 
 
 


