MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MESTSKÝ ÚRAD

Z Á P I S N I C A č. 6/2016
zo zasadnutia komisie kultúry pri mestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Dátum: 05. 09. 2016
Hodina: 15.00 h
Miesto: MsÚ, m.č. 109
Program:

I. Správa o činnosti Domu kultúry
II. Mikulášske leto – vyhodnotenie – Dom kultúry
III. Rôzne
Predseda komisie, Michal Paška, otvoril pracovné rokovanie komisie kultúry. Zároveň informoval
prítomných o programe rokovania komisie. Členovia program zasadnutia odsúhlasili.
I. Správa o činnosti Domu kultúry
Správu predložil riaditeľ Domu kultúry – Mgr. René Devečka. Informoval o aktivitách Domu kultúry,
aktivitách v zrekonštruovanom Kultúrnom dome v Palúdzke, kde je správcom Bc. Marek Nemec.
Riaditeľ informoval o stave platieb za elektrické merače – nárast oproti roku 2016. Elektrárne nesprávne
nastavili platby podľa odberu.
(Správa tvorí prílohu zápisnice)
II. Mikulášske leto - vyhodnotenie
Správu predložil riaditeľ Domu kultúry. Poukázal na podujatia a aktivity, ktoré mali najväčší ohlas
z ponúkaných programov.
Pripomienkoval nedostatočnú propagáciu Mikulášskeho leta – budeme komunikovať s oddelením
marketingu mestského úradu – rozšíriť možnosti propagácie, intervaly, web...živé pozvánky, častejšie
intervaly.
Predseda komisie Michal Paška:
 poďakoval všetkým organizátorom aktivít a podujatí zaradených do Mikulášskeho leta.
 poukázal na nedostatočný rozsah podujatia Rozlúčka s prázdninami – zvážiť termín (piatok)
Diskutovalo sa o:
 problém „plné – prázdne námestie“. Problém je v otváracích hodinách jednotlivých prevádzok,
obchodov. Rovnako je problém pri dodržaní platnej legislatívy, ktorá hovorí o nočnom kľude
a dodržaní dB.
 lobovaní pri zmene platnej legislatívy
 členovia komisia sa zhodli v názore, že podujatia a aktivity sa realizujú nielen pre turistov, ale
i pre občanov mesta LM
 probléme so zásobovaním prevádzok
 organizácii dopravy v pešej zóne.
(Správa tvorí prílohu zápisnice)
III.

Rôzne
PhDr. Dana Guráňová
 informovala prítomných o zámere realizovať v roku 2017 opätovne celoročný projekt v meste
Liptovský Mikuláš – „Mikulášske zrkadlenia“ pri príležitosti 340. výročia umiestnenia Liptovskej
župy práve v meste Liptovský Mikuláš. Podnet vyšiel z inštitúcií na území mesta vzhľadom
k pozitívnej odozve predchádzajúcich dvoch celoročných projektov.
Členovia komisie návrh podporili.
 pripomenula členom platný Rokovací poriadok komisií MsZ v LM
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Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na rokovaní.
Najbližšie rokovanie komisie bude dňa 10. októbra 2016

Zapísala: PhDr. Dana Guráňová
Predseda komisie: Michal Paška
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