
 

 
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, tel: +421 44 556 51 11-12, fax: +421 44 562 13 96,  

e-mail: lmikulas@mikulas.sk, IČO: 00315524, DIČ: 2021031111 

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

 
 

ZÁPISNICA č. 4/2017 

zo zasadnutia komisie cestovného ruchu a podnikania pri mestskom zastupiteľstve  

v Liptovskom Mikuláši 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Dátum: 30. 10. 2017 
Hodina:  13:30 
Miesto: MsÚ, kancelária č. 209 
Komisiu viedol: Ing. Matej Géci, predseda 
 
Program: 

1. Novinky zimnej turistickej sezóny  
2. Konferencia s workshopom MESTSKÝ CESTOVNÝ RUCH 
3. Rozpočet mesta – program 02 na rok 2018 
4. Ponuka reklamnej plochy na propagáciu cestovného ruchu 
5. Rôzne 

 
 
1. Novinky zimnej turistickej sezóny (ZTS) 
J. Piatková – informovala, že sa pripravujú „večerné stredy v historickom centre“. Návštevníkov privezie do 
mesta City bus, ktorý bude premávať z Jasnej 1 jazda do mesta a 1 jazda z mesta, počet jázd je zúžený 
v porovnaní s týmto rokom). Prvá jazda sa uskutoční 10. januára a bude určená ubytovateľom a novinárom. 
Sprievodkyňa v krátkosti predstaví podá informácie o meste. Témou tohtoročných stredajších večerov je 
Mikuláš, program sa bude odohrávať v Múzeu Janka Kráľa, ktoré pripraví interaktívny a úderný program. Po 
programe bude nasledovať pozvánky do podnikov v pešej zóne. 
D. Bartková – informovala, že k „ večerným stredám v historickom centre“ oslovila ST. Nicolaus s ponukou, 
aby podujatie podporilo a pomohlo podnikom vytvoriť zaujímavú ponuku nápojov pre turistov, ale aj 
domácich obyvateľov. Ďalej informovala, že Ski bus bude premávať z Podbrezín aj cez Nábrežie. 
Prevádzkovateľ autobusov doplní v autobusoch obrazovku a hlásič, aby bolo jasné, kde sa autobus 
nachádza. Ski bus bude posilnený, premávať bude viac spojov, brigádnici budú usmerňovať na zastávkach 
ľudí, aby vedeli, kde sa nastupuje. Otvorenie ZTS bude 1. 12. 2017. V jasnej pribudne nové informačné 
centrum, olympijské mestečko, Kúpele Lúčky otvára nový Hotel Kubo. 
Hlasovanie: 
ZA: 4              PROTI: 0               ZDRŽALO SA: 0 
Komisia berie na vedomie informácie o novinkách zimnej turistickej sezóny. 
 
2. Konferencia s workshopom MESTSKÝ CESTOVNÝ RUCH 
J.  Piatková – informovala o pripravovanej konferencii s workshopom Mestský cestovný ruch. Tretí ročník, 
ktorý sa uskutoční 7. 11. 2017 je zameraný na tvorbu a inovácie produktov v oblasti kultúrneho cestovného 
ruchu. Program tvorí prílohu zápisnice. 
Hlasovanie: 
ZA: 4               PROTI: 0               ZDRŽALO SA: 0 
Komisia berie na vedomie informácie o konferencii s workshopom MESTSKÝ CESTOVNÝ RUCH. 
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3. Rozpočet mesta – program 02 na rok 2018 
Členovia komisie sa zhodli, že v rozpočte sú len bežné a nie rozvojové náklady.  
M. Géci – náklady na vysielacie služby sú vysoké. Žiada od riaditeľky TV Liptov informácie, aká je 
sledovanosť, a ako sa zmenila programová štruktúra v porovnaní s rokom 2016. 
J. Piatková – rozpočet 20 000 € na súdnu sieň je príliš nízky. Žiada riaditeľa MJK o predloženie rozpočtu na 
vybudovanie súdnej siene ako stav realizácie.  
Hlasovanie: 
ZA: 4               PROTI: 0               ZDRŽALO SA: 0 
Komisia berie na vedomie rozpočet mesta – program 02 na rok 2018. Komisia žiada riaditeľku TV Litov 
o predloženie informácie o sledovanosti Tv a o programových zmenách vo vysielaní televízie v roku 2016 
a 2017 do 10. 11. 2017. Komisia žiada riaditeľa Múzea Janka Kráľa o predloženie rozpočtu na 
vybudovanie súdnej siene ako aj stav jej realizácie do  10. 11. 2017. 
 
4.Ponuka reklamnej plochy na propagáciu cestovného ruchu  
R. Janči -  ponúka bezplatne Informačnému centru mesta Liptovský Mikuláš reklamnú plochu o rozmere 20 
m2 . Plocha sa nachádza na bytovom dome vedľa budovy mestského úradu.  
Hlasovanie: 
ZA: 4               PROTI: 0               ZDRŽALO SA: 0 
Komisia berie na vedomie ponuku reklamne plochy a odporúča riaditeľka IC pripraviť grafický návrh 
propagácie IC. 
 
5. Rôzne  
M. Schlegerová – informovala o prípravách lesoparku na Háji Nicovô, jedná sa o oddychovú lokalitu 
v meste. Vybudované budú dve náučné trasy, prírodná v spolupráci so SMOPAJ a trasa s vojenskou 
históriou. Realizácia sa uskutoční do apríla 2018. 
J. Piatková – žiada o nutnosť dokončenia redesignu webovej stránky mesta  
Hlasovanie: 
ZA: 4               PROTI: 0               ZDRŽALO SA: 0 
Komisia berie na informácie o budovaní lesoparku na Háji Nicvô. Komisia žiada gestorku redesignu 
webovej stránky Ing. Soňu Višňovskú a predloženie harmonogramu prác na redesigne webovej stránky 
ako aj termín jeho dokončenia.  
 
 
  
Zapísala: Ing. Michaela Mlynčeková 
Schválil: Ing. Matej Géci, predseda komisie 
V Liptovskom Mikuláši  31. 10. 2017 


