
MESTO PRE vmlcYOi 

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MESTSKÝ ÚRAD 

ZÁPISNICA č. 1/2020 
zo zasadnutia komisie kultúry pri mestskom zastupitel'stve v Liptovskom Mikuláši 

Prítomní: pocHa prezenčnej listiny 
Dátum: 6.10.2020 
Hodina: 15:00 
Miesto: MsÚ, zasad ačka č. 304 
Komisiu viedol: MUDr. Jaroslav Barok. predseda 

Program: 
1. Oboznámenie všetkých členov s kultúrnymi zariadeniami spadajúcimi pod mesto 

Liptovský Mikuláš, ako i s organizáciami s mestom spolupracujúcimi. 
2. Oboznámenie sa s kultúrnymi akciami mesta Liptovský Mikuláš. plánovanými na rok 

2020 (mesiac október - december). Návrh možných realizovateľných akcii. ak sa 
opatrenia vlády opäť uvoľnia . 

3. Plán činnosti komisie kultúry. 
4 . Rôzne 

1. Oboznámenie všetkých členov s kultúrnymi zariadeniami spadajúcimi pod 
mesto Liptovský Mikuláš. ako i s organizáciami s mestom spolupracujúcimi. 

J. Barok privítal všetkých členov komisie, a zahájil prvé zasadnutie. Vyzval tajomníčku komisie 
o predstavenie pripravených podkladov za oblasť kultúry (inštitúcie, zariadenia) v meste Liptovský 
Mikuláš. Podklady k preštudovaniu budú zaslané tajomníčkou aj mailom. 

2. Oboznámenie sa s kultúrnymi akciami mesta Liptovský Mikuláš. plánovanými 
na rok 2020 (mesiac október - december). Návrh možných realizovateľných akcii. ak 
sa opatrenia vlády opäť uvol'nia. 

D. Guráňová avizovala, že i napriek vyhláseným opatreniam v rámci núdzového stavu, by rada 
zorganizovala Vianočné adventné koncerty, prostredníctvom live stream. Samozrejme v závislosti 
od technických požiadaviek na jednotlivé priestory, miesta. Októbrová pamiatka zosnulých by sa 
mala uskutočn it' bez verejnosti , iba za prítomnosti vedenia mesta a vybraných osôb. Podujatie 
PAM je zrušené. 

Ľ. Trizna oznámil, že usporiadanie Mikulášskeho jarmoku, z dôvodu obmedzení vlády v rámci 
COVID-19 a núdzového stavu, nie je možné. Je to časovo náročné podujatie, ktoré sa spravidla 
organizuje od konca septembra. Aktuálne je platné nariadenie vlády, kedy plati plošný zákaz 
konzumácie a predaja občerstvenia na hromadných podujatiach, čo je jedným z hlavných dôvodov, 
prečo rudia navštevujú samotný jarmok. Tak isto aj organizácia Vianočnych trhov, Silvestra je toho 
času pozastavená, do odvolania. V prevádzke nateraz ostávajú dve inštitúcie spadajúce pod 
mesto, a to je Kino Domu Kultúry a Mestská plaváreň . Pripája sa k myšlienke live prenosu 
Vianočných koncertov cez TV liptov resp. iné online streamy. 
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Ľ . Raši vyslovil návrh zorganizovania online predstavení napr. v bábkovej sále OK našich 
lokálnych umelcov. Išlo by o priamu podporu lokálnych umelcov z finančných prostriedkov zo 
zrušených podujatí (Mikulašsky jarmok). Zoznam umelcov predostrie Dom Kultúry. K uvedenej 
myšlienke zaujali súhlasný postoj všetci zúčastneni. 

3. Plán činnosti komisie kultúry. 

J . B~'rok požiadal tajomníčku o zasielanie podkladov k nadchádzajúcemu stretnutiu vždy 
minimalne 5 dni pred zasadnutím, z dôvodu potreby naštudovania. Komisie sa budú uskutočňovať 
vždy 1. utorok v mesiaci a to o 15:00hod. 

Ľ. Raší bol navrhnutý za podpredsedu komisie - všetci zúčastnení vyslovili súhlas. 

Hlasovan ie: 
ZA: 6 PROTI: O ZDRžALO SA: O 

4. Rôzne 

Ľ . Raši otvoril tému prevádzky "Diera do sveta", pričom apeloval na prítomného zástupcu mesta, 
aby jednanie oboch strán uskutočnilo v čo najkratšom čase. Pripomenul apolitické postavenie 
prevádzkarov ako i samotnej prevádzky. 
Ľ . Trizna vyslovil vôru vzájomnej dohody, pOkiaľ budú podmienky na oboch stranách akceptované . 

Ľ . Trizna navrhol odvolanie súčasnej tajomníčky , a vymenovanie novej osoby priamo zOMŠaK. 
Tento návrh všetci podporili , bude prednesený na najbližšom zastupiteľstve. 

Hlasovanie: 
ZA: 6 PROTI: O ZDRŽALO SA: O 

Ľ . Trizna navrholopatovné prerokovanie odmeňovania členov komisií, ktorý nie sú poslancami 
Mestského zastupiteľstva . Poslanci majú nárok na odmenu, a ostatní členovia v súčasnosti 
nemajú. 
Návrh podporili všetci zúčastnení , J. Barok odporučil posunúť návrh na finančnú komisiu do 
zastupiteľstva . 

Hlasovanie: • 
ZA: 6 PROTI: O ZDRžALO SA: O 

J. Barok avizoval vypracovanie plánu činnosti práce kultúrnej komisie spolu s tajomníčkou , pre 
časové obdobie november - december 2020. Vyžiadal doplnenie menného zoznamu vedúcich pre 
jednotlivé kultúrne inštitúcie v zmysle vypracovaných podkladov. K najbližšiemu zasadnutiu KK 
Odporučil pozvať aj zástupcu 1-2 ku ltúrnych inštitúcií. 

Ľ . Trizna požiadal zúčastnenych o dodržiavanie pravidiel zasadania KK, pričom veci prerokované 
resp. navrhované sú veci neverejné, a predklada ne výhradne zastupiteľstvu. KK slúži len ako 
odporúčaci a poradný orgán. 

Zapisala: Ing . linda Ilavská ~ h .. 
Schválil: MUDr. Jaroslav Barok, predseda komisie 
V Liptovskom Mikuláši 06.10.2020 
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