
MESTSKĚ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UZNESENIE
M ESTSKSHO ZASTUPITELSTVA

dňa 23. apríla 2020 číslo 1312020

K bodu: Návrh rozpočtu INFORMAČNÉHO CENTRA mesta Liptovský Mikuláš —

príspevkovej organizácie na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 — 2022

Mestské zastupiteľstvo

konštatuje, že

organízácia aRo je ďalej uvedené v správe pokračuje naďalej v plnení dlhodobých ciel‘ov ako je

zvyšovaníe počtu prenocovaní a zvyšovanie návštevnosti mesta a V partnerskej spolupráci so

zriaďovatel‘om a subjektami CR v rozvoji ponuky produktov cestovného ruchu a služieb v mesta

Medziročne bol v roku 2019 zvýšený počet prenocovaní 0948%. S týmto cieľom v roku 2020

plánuje hlavne:

- v spolupráci so zriaďovatel‘om vytvorenie dokumentu novej rozvojovej marketingovej stratégie

mesta (platí za finančnej účasti zriaďovateľa, nie je súčasťou rozpočtu 1CM)

- v spolupráci s 00CR vydanie nového bedekra Liptov: v rámci ktorého bude prezentovaná

ponuka CR v meste (plati za finančnej účasti zainteresovaných subjektov. nie je súčasťou

rozpočtu 1CM)
- vytvorenie nového produktového balíka pri priležitosti 190. výročia založenia prvého

ochotnickeho divadla v meste pod názvom Mikulášsky divadelný fenomén

- rozvoj a inovácie doteraz vytvoreného produktového portfólia a cielenú komunikáciu voči

verejnosti s cielom ďalšieho zvýšenia jeho predajnosti

- zabezpečenie inovácii v marketingovej komunikácii (web stránka, sociálne siete, kalendár

pod ujatĺ)
- vytvorenie nového atraktĺvneho suvenĺru — Mikulášska čiapka, aRo marketingovej podpory

produktového balĺka Dobrodružstvá s Mikulášom

Finančný rozpočet organizácie:

Hlavná činnosť - HČ

Výnosy:

výnosy na hlavnú činnost‘ sú plánované vo výške 198439€



z toho:

Náklady:

dotácia od zriaďovateľa na krytie prevádzkových nákladov a marketing 157 795€

výnosy z kapitálových transferov
účelový finančný príspevok z 00CR (informačný servis, marketing)

náklady na hlavnú činnosť sú plánované vo výške 198439€

z toho:
- prevádzkové náklady
- náklady na marketing
- odpisy hmotného investičného majetku

Vedľajšia hospodárska činnost‘ - VHČ

Výnosy:

výnosy z vedľajšej hospodárskej činnosti sú plánované vo výške 95 634€

Náklady:

náklady na vedrajšiu hospodársku činnosť sú plánované vo výške 95634€

Percento prepočtu celkových nepriamych nákladovje

II. schvaľuje

finančný rozpočet organřzácie na rok 2020.

80% - hlavná činnosť
20% - vedl‘ajšia hosp. činnost

(4,4
lng.Já ‘ 1Cl1‘ ‚PhD.

pri átor esta

4 644 €
36 000€

188 795€
5 000€
4 644€

Dátum podpisu uznesenia: 24. 04. 2020


