
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MESTSKÝ ÚRAD, Štúrova 1989/41 , 03142 Liptovský Mikuláš 

ZÁPISNICA Č. 2/2022 
zo zasadnutia komisie kultúry pri mestskom zastupitel'stve v Liptovskom Mikuláši 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Dátum: 11.05.2022 
Hodina: 15:00 
Miesto: priestory Domu kultúry 
Komísiu viedol : MUDr. Jaroslav Barok, predseda 

Program 

1. Činnosť DKLM za rok 2021 
2. Príprava kultúrneho programu Stoličných dní 2022 
3. Informácia o projekte na rekonštrukciu DKLM 
4. Rôzne 

J . Barok privítal všetkých členov komisie, a zahájil rokovanie komisie kultúry predstavením 
programu. Následne požiadal riaditeľa p. Devečku o predstavenie činnosti Domu kultúry. 

1. Činnosť Domu kultúry za rok 2021 

R. Devečka predstavil činnosť DKLM za rok 2021. Išlo o organizáciu mestských podujati, podujatí 
samotného Domu kultúry ako i aktivity spojené v prenajatom Dome kultúry Palúdzka. Covid obdobie 
(2020-2022) využili na čiastočnú rekonštrukciu priestorov. Zrenovoval sa bar/kaviareň, a tento 
priestor si aktuálne hľadá nového nájomcu. Upozornil na fakt niekoľko násobného zvýšenia 
prevádzkových energií (5,6-násobok oproti r. 2019). Vzhl'adom na nižší počet pOdujatí počas 
obdobia korony. klesali aj prijmy DKLM. Za rok 2018 to bolo 300tis €, r. 2019 255tis €, r. 2020 
70tis€, r. 2021 50tis.€. Informoval, že v roku 2022 krúžková činnosť naďalej pOkračuje, a kino je tak 
isto v prevádzke s ohľadom na platné covid opatreniaIvyhlášky. 
Súčasťou predstavenia činnosti DKLM je aj príloha (Programový rozpočet mesta LM a jeho 
rozpočtových organizácií na rok 2020 a roky 2021-2022, Program 13 Kultúra, Podprogram 13.5 
Dom kultúry). 

2. Príprava kultúrneho programu Stoličných dní 2022 

R. Devečka informoval o plánovanom kultúrnom programe Stoličných dni, ide o kombináciu 
domácich umelcov, revival skupín a hlavného vystupujúceho kapelu Polemic. Presný harmonogram 
programu je súčasťou prílohy tejto zápisnice. 

3. Informácia o projekte na rekonštrukciu DKlM 

R. Oevečka predstavil návrh s obnovením bufetu v priestoroch OKLM. Zúčastnení sa zhodli na tom, 
že pri prípadnej realizácií treba umiestnenie bufetu premyslieť , a zvážiť prínos. 
R. Oevečka informoval otom, že sa OKLM zapojil do výzvy na obnovu kultúrnych domov, v celkovej 
hodnote 210 tis.€. V prípade získania tejto dotácie, by išlo o rekonštrukciou toaliet, priestorov na 3. 
poschodí, výmenu zvukového systému vo veľkej sále, zakúpenie turniketu na rátanie návštevníkov. 
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Nakorko došlo k značnému nárastu cien, je možné že sa nebude realizoval' projekt v plnej miere 
Približne v mesi1ci september 2022 by mohlo byl' známe, či bol projekt vybraty, a bude realizovany. 

J. Cefo vzniesol poznámku, aby sa vopred pnpravil plán potrebných invesllcii do rekonštrukcie, ak 
nebude k dispozicii dostatok finančných prostriedkov na pOvodne plánovanú obnovu v zmysle 
projektu. 

4. Rôzne 
J . Barok sa informovalohradom podujatia Belopotocký Mikuláš. 

D. Guráňová referovala, že mesto poskytne finančnú podporu 5000€. Termfn podujatia by mal byt' 
niektorý piatok, pričom ho upresni p. Palanová z LKS. 

Nakoľko neboli vznesené dalšie otázky, predseda ukončil rokovanie komisie kultúry . 

R. Oevečka pozval zúčastnených na prehliadku priestorov DKLM. 

Zapísala: Ing . Linda lIavska 
Schvalil: MUDr. Jaroslav Barok, predseda komis ie 
V liptovskom Mikuláši, d~a 11 .5.2022 
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STOLIČNÉ DNI 2022 16. - 18.06.2022 

štvrtok 16.06.2022 piatok 17.06.2022 sobota 18.06.2022 
14.00 Ľudová hudba Kováčik 
14.30 FREEZE, Brušné tance 

Terapia tancom??? 

Karate 

15.40 Príprava Jaro Fil ip projekt 

15.45 BATIDA (sprievod + pódium) 15.30 
Divadlo alebo program pre rodiny s deťmi + 

chodule v piatok ... (TEATRO KOMIKA) 

16.15 Otvorenie 

16.30 DUO DREAM MELODY 16.45 
Jaro Filip & Karol Duchoň 

17.00 Kúzelník Wolf a Sranda banda 
project 

18.00 Omša 18.00 Omša 18.00 Omša 

19.15 MINCE VO FONTÁNE 19.15 POLEMIC 19.15 Rock Therapy (KABÁT revival) Smrečany 

20.30 SPEKTRUM 20.45 KAREL GOn revivat 20.45 Oravia DEEP PURPLE revival 
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