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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

 
Z Á P I S N I C A  č. 1/2018 

zo zasadnutia komisie kultúry pri mestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Dátum:     16. 01. 2018 
Hodina:    15.00 h 
Miesto:     zasadačka m.č. 109 
Program:   
 
I. Podujatia v mestských častiach (Ploštín, Iľanovo, Demänová, Ondrašová, Palúdzka) – plán podľa 

navrhovaných aktivít poslancov m.č. 
II. Návrh grantovej výzvy pre oblasť kultúry na rok 2018 – špecifické priority 
III. Rôzne 

 
   

 Predseda komisie, Michal Paška, otvoril pracovné rokovanie komisie kultúry. Zároveň informoval 
prítomných o programe rokovania komisie. Predložil členom komisie návrh na doplnenie bodu programu 
I. Návrh akčného plánu na roky 2018-2020 PHSR Liptovský Mikuláš.  Prítomní členovia zmenu 
programu jednohlasne odsúhlasili.   

 
I. Návrh akčného plánu na roky 2018 – 2020 PHSR mesta Liptovský Mikuláš 

Návrh predložila RNDr. Michaela Schlegerová, špecialistka oddelenia projektového manažmentu 
mestského úradu. 
Tajomníčka komisie a ved. odd. mládeže, športu a kultúry upresnila jednotlivé aktivity za oblasť kultúry. 
 
Členovia komisie predložený Návrh akčného plánu na roky 2018 – 2020 PHSR mesta Liptovský 
Mikuláš schválili jednohlasne a odporučili na prerokovanie v mestskom zastupiteľstve. 
(Materiál tvorí prílohu zápisnice) 
 

II. Podujatia v mestských častiach (Ploštín, Iľanovo, Demänová, Ondrašová, Palúdzka) – plán 
podľa navrhovaných aktivít poslancov m.č. 
Tajomníčka komisie informovala o spracovanom materiáli podujatí a aktivít v mestských častiach, ako 
aj o rozpočtových opatreniach k jednotlivým aktivitám. 
 
Ing. Štefan Ganoczy, PhD., poslanec za m. č. Bodice a Demänová, poďakoval za podporu pri 
organizácii podujatí a vyzdvihol prácu občianskych klubov pri spolupráci. 
Mgr. Grajciarová, členka občianskeho klubu v Ploštíne, rovnako poďakovala za podporu. Informovala 
o pripravovanom podujatí pri príležitosti 90. rokov zachovania prvej pozvánky na ochotnícke divadlo 
v Ploštíne. 
Peter Vrlík, informoval o 745. výročí 1. pís. zmienky o m.č. Okoličné (tajomníčka komisie informovala 
o finančnom zastrešení tohto výročia). 
Členovia komisie zobrali informácie na vedomie. 

 (Materil tvorí prílohu zápisnice) 
 

III. Návrh grantovej výzvy pre oblasť kultúry na rok 2018 – špecifické priority 
Tajomníčka predložila návrh na doplnenie špecifických priorít v oblasti kultúra na rok 2018 nasledovne: 
bod 1.8 Podpora aktivít a podujatí s témou „Mikulášsky 1. máj 1918, Vznik 1. ČSR 1918, Koniec Veľkej 
vojny 1918“. 
Komisia kultúry súhlasila s návrhom jednohlasne. 
 

IV. Rôzne 
 
 PhDr. Dana Guráňová, ved. OMŠaK 
 Pozvala prítomných na pripravované aktivity: 

 Oslavy oslobodenia Okoličného – 1. februára 2018 o 13.00 h 

 Nebeská muzika – Terchovská muzika zapísaná v UNESCO – 8. februára 2018 o 17.00 h v Dome 
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kultúry 

 Fašiangy v meste 2018 – 9. februára 2018 od 15.30 pred mestským úradom 
 
Mgr. Mária Grajciarová 

 pozvala prítomných na Fašiangy v m.č. Ploštín dňa 10. 2. 2018 
 
Ing. Štefan Ganoczy, PhD., poslanec m.č. Bodice a Demänová 

 poďakoval za realizáciu Novoročného koncertu a Športovca mesta za rok 2017 
 
Michal Paška, predseda komisie kultúry a poslanec MsZ 

 poďakoval za realizáciu Novoročného koncertu a Športovca mesta za rok 2017 
 
 

 
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na rokovaní. 
 
Najbližšie rokovanie komisie kultúry bude dňa 20. marca 2018. 
 
 
V Lipt. Mikuláši, dňa 17. 01. 2018 
 
Zapísala: PhDr. Dana Guráňová 
Predseda komisie: Michal Paška 


