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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

 
 

Z Á P I S N I C A  č. 8/2015 
zo zasadnutia komisie kultúry pri mestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Dátum:     2. novembra  2015 
Hodina:    15.00 h 
Miesto:     m. č. 109, MsÚ 
Program:   
 

I. Informatívna správa o činnosti Liptovskej galérie PMB 

II. Informatívna správa o činnosti Liptovskej knižnice GFB 

III. Návrh Štatútu kronikára mesta Liptovský Mikuláš 

IV. Príprava rozpočtu v oblasti kultúry pre rok 2016 

V. Rôzne 

 

Predseda komisie Michal Paška privítal prítomných a otvoril zasadnutie. Navrhol, aby do 

pôvodného programu boli doplnené nasledovné body: Návrh Štatútu kronikára mesta Liptovský 

Mikuláš a Príprava rozpočtu v oblasti kultúru pre rok 2016. Členovia komisie zmenu programu 

jednohlasne odsúhlasili. 

 

I. Informatívna správa o činnosti Liptovskej galérie PMB 

Alena Chebeňová, riaditeľka Liptovskej galérie PMB, informovala o aktivitách inštitúcie. Hlavnou 

a mimoriadne dôležitou aktivitou je v tomto období veľká rekonštrukcia strechy a kúrenia. 

18.1.2016 by už v zrekonštruovaných priestoroch mali osláviť 60. výročie galérie. 

Riaditeľka tiež informovala o aktivitách v záhrade galérie. Na túto aktivitu majú veľmi dobré 

odozvy od verejnosti. Téma galerijnej záhrady a jej využívanie sa rieši v úzkej spolupráci s mestom 

Liptovským Mikulášom. 

Predloženú správu členovia komisie zobrali na vedomie. 

 

II. Informatívna správa o činnosti Liptovskej knižnice GFB 

Riaditeľka Liptovskej knižnice GFB Marcela Feriančeková poskytla podrobné informácie o 

aktivitách knižnice. Predseda komisie Michal Paška vysoko ocenil kvalitu predloženej správy a 

množstvo zrealizovaných aktivít. Ocenil, že v knižnici sa v tomto roku uskutočnila rekonštrukcia 

podláh na prvom a druhom poschodí centrálnej budovy knižnice. 

Poslanec Jozef Bobák sa zaujímal o knižný fond z dávnej histórie liptovského regiónu. Riaditeľka 

uviedla, že knižnica má zbierkový fond aj v tejto oblasti.  

Predloženú správu členovia komisie zobrali na vedomie. 

 

III. Návrh Štatútu kronikára mesta Liptovský Mikuláš 

Predseda komisie Michal Paška privítal a predstavil nového riaditeľa Múzea Janka Kráľa, Jaroslava 

Hrica. Ten uviedol, že kronika sa v meste 4 roky nerobila a tým sa porušil zákon. Riešenie tejto 

problematiky, podľa jeho slov, teda nie je samoúčelné. Celú agendu kroniky bude zastrešovať 

Múzeum Janka Kráľa. 

Poslanec Marek Nemec ocenil túto iniciatívu. Podľa jeho slov je chybou, že sa v ostatnom období 

kronika neviedla.  
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Po diskusii, v ktorej riaditeľ vysvetľoval niektoré procesy súvisiace s tvorbou kroniky, komisia 

jednohlasne odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť predložený Návrh Štatútu kronikára 

mesta Liptovský Mikuláš. 

 

IV. Príprava rozpočtu v oblasti kultúry pre rok 2016 

Tajomníčka komisie Dana Guráňová informovala, že predložený materiál je len návrhom a celý 

rozpočet bude ešte podliehať schváleniu mestským zastupiteľstvom. 

Po diskusii predseda komisie Michal Paška navrhol nasledovnú úpravu predloženého návrhu: na 

festival PAN dať príspevok 3000 € (pôvodný návrh bol 5000 €). Návrh dôvodil tým, že oproti 

tomuto roku, keď bola v rozpočte vyčlenená suma 1000 €, pôjde o 200 % nárast.  

Sumu 2000 € navrhol, po diskusii, presunúť na podporu kultúrnych aktivít v jednotlivých 

mestských častiach. Pôvodný návrh počítal so zvýšením sumy z 1000 na 4000 €, po tejto úprave by 

suma činila 6000 €. Členovia komisie s týmto návrhom jednohlasne súhlasili. 

Komisia následne jednohlasne odsúhlasila schváliť predložený materiál.  

 

 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na rokovaní. 

 

Najbližšie riadne rokovanie komisie bude dňa 30. novembra  2015. 

 

 

Zapísal: Michal Paška 

Predseda komisie: Michal Paška 


