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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ  
                                        MESTSKÝ ÚRAD 

 
 

ZÁPISNICA č. 4/2020 
zo zasadnutia komisie kultúry pri mestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Dátum: 16.11.2020 
Hodina: 15:00 
Miesto: MsÚ, zasadačka č. 304 
Komisiu viedol: MUDr. Jaroslav Barok, predseda 

Program: 
1.   Diera do sveta – pozvaný jeden  zástupca  na 5 minútovú  prezentáciu a následnú 5-10 min. 
diskusiu. Diera do sveta bude prejednávaná aj na 11/2020 zastupiteľstve . Podklad od vedúceho 
odboru p. Kanderu  k preštudovaniu, je súčasťou pozvánky.  
2.   Rozpočet kultúry na r. 2021. Po doručení od p. Guráňovej, bude zaslaný na preštudovanie 
mailom.  
3.   Náhradný program za rozpočet kultúry, v prípade, že nie je pripravený bude diskusia 
s riaditeľom Múzeum Janka Kráľa p. Hricom.  
 
 

1. Diera do sveta 

J. Barok privítal všetkých členov komisie, a zahájil rokovanie komisie kultúry. Vyzval prvého 
prizvaného hosťa, aby predstavil činnosť OZ Diera do sveta.  

J. Mikuš predniesol informácie o činnosti OZ Diera do sveta. Oboznámil s postupom, akým sa OZ 
zaujímalo o predĺženie nájmu 04/2020, a neskôr prejavili záujem o výpožičku. OZ ako 
verejnoprospešná organizácia pre obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš, ale aj pre blízske okolie, 
by rada zotrvala v možnosti viesť OZ tak ako doteraz. Podporu obdržali listom aj od tajomníčky 
Ministerstva kultúry, RTVS ich zahrnie do adventných koncertov dňa 29.12.2020 v Ružomberku. 
Medzi fakty, ktoré OZ uviedlo, je 200 tis. € prínos pre región za posledných 6 rokov pôsobnosti. 
Podporu získali aj u viac ako 5000 ľudí, ktorý podpísali petíciu na predĺženie nájmu na ďalších 6 
rokov.  

A. Dvorščáková ocenila prácu OZ, prospešnú pre mesto ale i pre školy. Vyzdvihla minimálnu 
potrebu financovania zo strany mesta (mestského rozpočtu).  

J. Barok uviedol, že žiadosť o predĺženie nájmu na 5 rokov mohla byť riešená interne v rámci 
schválenia p. primátorom, pri žiadosti o predĺženie nájmu na 6 rokov, je potrebné schválenie MsZ.  

Ľ. Trizna skonštatoval, že došlo ku komunikačnému nedorozumeniu medzi OZ a mestom. Vyjadril 
súhlasné stanovisko pre OZ a jeho podpornú činnosť v oblasti kultúry v meste. Tak isto uviedol, že 
pri žiadosti o 5 ročný nájom, to mohlo byť riešené mimo MsZ, čo by urýchlilo celý proces. Upozornil 
do budúcna OZ, že je potrebné verejnosť informovať pravdivými faktami. Zároveň dodal, že 
finančná komisia vydala súhlasné odporúčanie pre OZ.  

Hlasovanie:  
ZA: 4                PROTI: 0             ZDRŽALO SA: 0 
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2. Rozpočet odd. ŠMaK (sekcia kultúry) 
 
Toho času ešte nie je rozpočet pripravený, a zodpovedná osoba p. Guráňová bola ospravedlnená 
z účasti na zasadaní komisie z dôvodu čerpania dovolenky.  

 
3. Činnosť Múzea Janka Kráľa (MJK) 
 
J. Barok požiadal J. Hrica  predstavenie činnosti MJK. Po skončení protiepidemiologických 
opatrení vlády, avizoval možné výjazdové rokovanie komisie kultúry  na pôde MJK.  
 
J. Hric oboznámil členov komisie o značnom výpadku návštevníkov z radu turistov, ale i z radu 
škôl (ZŠ, SŠ). Mnohé školy si uplatnili kultúrne poukazy, čím pomohli k finančnej stabilite MJK.  
Činnosť MJK za rok 2020 ako i plán na rok 2021 bola zaslaná členom komisie aj mailom, a bude 
súčasťou tejto zápisnice.  
 
A.Dvorščáková navrhla zapojiť hologramy do expozície MJK, ideálne spojiť s financovaním cez 
eurofondy, nakoľko ide o väčšie náklady.  
 
J. Barok sa dotazoval ohľadom výpadku z príjmu za rok 2020 v rámci COVID obmedzení, 
a zároveň požiadal o informovanosť, ako sa po 16.11.2020 (otvorenie kín, divadiel) umožní 
návšteva MJK.  
 
J. Hric informoval, že aj pri menších počtoch návštevníkov ale so zvýšeným vstupným (od roku 
2019) , zvládajú zatiaľ financovanie  v rámci možnosti. MJK počas celého roka kedy zároveň 
znížilo režijné a mzdové náklady v podobe napr. neplateného voľna zamestnancom a využívania 
home office. Návštevnosť bola smerovaná na menšie organizované skupiny, do 6 osôb. Záujem 
bol prevažne od domácich návštevníkov, prípadne ČR, PL.  
 
Všetci členovia komisie kultúry sa zhodli na prospešnej a úspešnej činnosti MJK.  
 

4. Ostatné 
 
Ľ. Trizna oznámil, že mesto začalo s vianočnou výzdobou. Zároveň je v príprave doplnenie 
drevených sôch do výstavy Betlehema pred MJK. Odhalenie by malo byť cca 4.12.2020. Nakoľko 
došlo k zrušeniu hromadných podujatí (Mikulášsky jarmok, Vianočné trhy), mesto  plánuje 
o obohatenie výzdoby na Námestí osloboditeľov, prípadne plánuje vysadiť ihličnany do 
jednotlivých mestských častí, ktoré si budú môcť obyvatelia vyzdobovať vlastnými ozdobami viac 
rokov po sebe. Ďalšia nová aktivita je spojenie činnosti ZŠ/MŠ, kedy deťmi vyrobené pohľadnice 
potešia domovy seniorov /sociálnych služieb.  
 
J. Barok avizoval vypracovanie plánu činnosti kultúrnej komisie pre rok 2021, dotazy a návrhy je 
potrebné komunikovať s predsedom. Poďakoval za rokovanie KK, a oboznámil členov s najbližším 
termínom 3.12.2020 o 15:00 hod, zasadačka č. 304. Pozvánka bude zaslaná tajomníčkou.  
 
 

Zapísala: Ing. Linda Ilavská 
Schválil: MUDr. Jaroslav Barok, predseda komisie 
V Liptovskom Mikuláši 16.11.2020                      



 
 

 

Zrealizované aktivity mestského Múzea Janka Kráľa v roku 2020 

a naplánované aktivity a rozvojové projekty na rok 2021 
        

2020 Mestské Múzeum Janka Kráľa (MJK) zrealizovalo napriek pandémii sériu podujatí pri 

príležitosti 190. výročia založenia prvého slovenského ochotníckeho divadla – celoročná 

výstava DIWADLO SLOWANSKÉ SWATO-MIKULÁŠSKE vo výstavnej sieni MJK, 

exteriérová výstava Pocta Belopotockému, zimná a letná séria divadelných inscenácií 

o živote G. F. Belopotockého Život v divadle, divadlo v živote. 

 MJK inštalovalo do expozície Tatrín a Žiadosti slovenského národa unikátnu knižnú 

zbierku Historickú knižnicu Tranoscia. Viac ako 2300 zväzkov je trvalo uložených 

v knižničných vitrínach, ktoré sú replikami pôvodnej Blahovej knižnice. 

 Pred začiatkom letnej sezóny MJK zrekonštruovalo prístupový chodník do synagógy 

so zachovaním pôvodného materiálu (travertín). 

 Letnú čitáreň v záhrade Rodného domu Rázusovcov dotvoril drevený altánok, 

v ktorom sa následne uskutočnilo viacero príležitostných podujatí (autorské čítania, stretnutia 

spisovateľov). 

 

 

2021 MJK pripravuje realizáciu viacerých projektov v súvislosti s významnými historickými 

udalosťami a výročiami spojenými s dejinami nášho mesta: 

 

 4. 4. 2021 – Oslobodenie mesta Liptovský Mikuláš - rekonštrukcia a modernizácia 

stálej expozície pripomínajúcej tento významný medzník 

 

 20. 4. 2021 – 150. výročie narodenia Eduarda Penkalu – exteriérová banerová výstava, 

prezentácia výnimočnej osobnosti vynálezcu, rodáka z L. Mikuláša v spolupráci 

s príslušnými inštitúciami chorvátskeho mesta Záhreb, kde E. Penkala pôsobil 

 

 22. 9. 2021 – 210. výročie narodenia Michala Miloslava Hodžu – rekonštrukcia 

expozície Tatrín a Žiadosti slovenského národa formou prehľadnej chronologickej 

prezentácie slovenského národného obrodenia a vytvorenie pamätnej izby M. M. Hodžu 

 

Na financovanie spomínaných projektov chce MJK využiť možnosti grantovej 

podpory Ministerstva kultúry SR a vlastné zdroje. 

 

             S pozdravom 

 

 

          Jaroslav Hric 

   riaditeľ MJK 
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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MESTSKÝ ÚRAD, ODDELENIE SPRÁVY BYTOVA NEBYTOVÝCH

PRIESTOROV

.
Kultúrna komisia
mesta Liptovský Mikuláš

.

.

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka
Bc. L. Kandera /420

Liptovský Mikuláš
03.11.2020

Vec: Návrh bodu Výpožička Diera do sveta na prerokovanie komisiou kultúry

Predmetom navrhovaného bodu rokovania MsZ je:

uzatvorenie Zmiuvy o výpožíčke nehnuteíného majetku mesta — na nebytový priestor Č. 22

o výmere 26,20 m2 a nebytový priestor Č. 23 o výmere 47,70 rn2 /spolu o výmere 73,90 m2/ a k

tornu prislúchajúce spoločné priestory (WC, chodba) o výmere 28,30 rn2 podia Občianskeho

zákonníka, nachádzajúce sa v k. ú. Liptovský Mikuláš, na Námesti osloboditetov, v objekte:

„VEREJNÁ SPRÁVA (župný dom) súp. Ď. 61, postavenom na pozemku parc. č. KN-C 2/1 zastavané

plochy a nádvoria o výmere 1 768 ni2, na 1. nadzemnom podlaží, evidované v katastri nehnuteľností

na liste vlastnĺctva Č. 4401, na dobu 6 rokov, v prospech občianskeho združenia Diera do sveta,

So sidlom A. Bernoláka 42/11, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 42385776. Účelom výpožičky

nebytových priestorov je kultúrna, osvetová. vzdelávacia a umelecká činnosť. Uvedená výpožička

nepodlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta, internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači.

Dóvodová správa:

Mesto Liptovský Mikuláš je výlučným vlastníkom nehnutetnosti nachádzajúcej Sa na Námesti osloboditel‘ov,

ato objektu: VEREJNÁ SPRÁVA, súpisné Číslo 61, postavenom na pozemku parc. č. KN-C 2/l zastavané
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plochy a nádvoria O výmere 1768 ni2, vk. ú. Liptovský Mikuláš, evidované v katastri nehnuteľnostĺ na LV Č.

4401.

Na mestský úrad, oddeleniu správy bytov a bytových priestorov bola doručená dňa 11.9.2020 žiadosť

občianskeho združenia Diery do sveta O výpožičku dvoch nebytových priestorov v objekte Verejnej správy,

ktorá bola doplnená dňa 21.9.2020, že výpožičku žiadajú na obdobie 6 rokov. Na spoločnorn stretnutí So

zástupcami mestom dňa 20.7.2020, ktoré sa týkalo budúceho pčsobenia v doterajších priestoroch župného

domu, predložilo občianske združenie všetky potrebné doklady, čo sa týka hospodárskej činnosti (daňové

priznanie, ročnú uzávierku, výdavky, prijmy...). Na stretnutí preukázalo, že vďaka ich aktivitám patrí štatút

verejnoprospešnej organizácie.

Činnosť obČianskeho združenia:

- ide O obČianske združenie, ktorého ciel‘orn je kultúrna, osvetová, vzdelávacia a umelecká Činnosti

umožňujúca neformálne stretávanie verejnosti,

- je to nezisková organizácia, jej podnikateľské aktivity, ktorými sú prevádzka kaviarne a predaj kníh, sú

len okrajové Činnosti, ktorých ciel‘om nie je zisk,

- za šesť rokov svojej existencie zorganizovalo vyše 1000 kultúrnych podujatĺ, ktoré rezonujú nielen za

hranicami regiónu, ale aj Slovenska,

- pravidelne spolupracuje s viacerými inštitúciami v tomto meste — Liptovská knižnica

G.FBelopotockého, Liptovská Galéria P.M.Bohúňa, Základná umelecká škola J.L. Bellu, YMCA

- organizuje vzdelávacie podujatia pre základné aj stredné školy v meste (Gymnázium M.M.Hodžu,

Evanjelické Gymnázium J.Tranovského. Obchodná akadémia a mé),
- poskytuje priestor na prezentáciu tak lokálnych umelcov a umelkýň, ako aj mimo regionálnych

osobností z celého Slovenska a zahraničia, čím prispieva k rozvoju regiánu a vytváraniu príležitostĺ na

kultúrny život v našom meste,

- svojím pösobením nadvázuje na odkaz takých osobností akými boli Ivan Laučík, manželia

Martinčekovci. rodina Kernovcov,

- patrĺ medzi najlepšie kultúrne centrá na Slovensku a robí meno mestu Liptovský Mikuláš. SvedČi o tom

vysoká návštevnosť, ktorá ročne činí vyše 2500 návštevníkov, ale aj silný mediálny ohlas (nachádzajú sa

napr. aj na stránke wxw.visitliptov.sk), ktorý dostáva do širokého povedomia nielen samotné kultúrne

centrum, ale najmä mesto Liptovský Mikuláš,

- Diera do sveta je tak nielen zásadným kultúrnym, ale aj turistickým bodom, ktoré tvorí východiskovú

stanicu pre d‘alšie objavovanie důležitých miest mesta Liptovský Mikuláš.

Po predložení daňového priznania občianskeho združenia Diera do sveta vyplýva, že v roku 2019 mali

zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 657,03 eur. Taktiež z predloženého daňového priznania je

zrejme, že v roku 2016 mali z podnikateískej činnosti stratu vo výške 51 30,18 eura v roku 2018 stratu vo

výške 4164,34 eur. Zisky z podnikatel‘skej činnosti (kaviareň, kníhkupectvo) sú použité na ciele, ktoré má

občianske združenie vo svojich stanovách.
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Predmetnú výpožičku ve vlastníctve mesta je možné realizovať podia článku 4 písni. m) Zásad

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš a v zmysie Smernice mesta č.

17/2017/INO, kde mestské zastupitelstvo schvaFuje výpožičky nebytových priestorov s dobDu nájmu nad

pť rokov.

K dnešnému dňu je uzatvorená Zmluva o nájme nebytových priestorov Č. 1002/2015/BaNP medii

mestem a občianskym združením Diera do sveta, ktorej platnosť konči 30.11.2020 Na základe

predmetnej zmiuvy Diera do sveta piatĺ nájemné za nebytové priestory ve výške 32286 eur za mesiac,

které boli vysůťažené v zmysle vtedy platnej smernice mesta. č. 25/2015/INO, která určuje postup pri

prenajímaní nebytových priestorov ve viastnictve mesta Liptovský Mikuláš a stanovuje sumy za ich

nájem.

Uvedený navrhovaný materiál na schválenie komisiou kultúry, bude súčast‘ou správy

predkladanej na rokovanie mestskému zastupitelstvu v bode: Návrh na predaj prebytočného

majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta.

MESTO LIPTOVSK MIK ÁŠ
MESTS{ fl D

031 42 LiflTC ‘ T

Bc. Lubomĺr Kandera
Vedúci oddeienia správy BaNP
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Ing. Ján BIcháČ, PhD., primátor mesta
ra _

L

_______

LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ

• S

Vážený pán
MgA. Ján Mikuš
predseda OZ Diera do sveta
Bernoláka 42/11
03i 01 Liptovský Mikuláš

•

váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Liptovský Mikuláš
MsÚ/KVM/2020/BPap Ing. Papajová 12.10.2020

044/5 565206

Vec: lnformácia o riešení žiadosti o výpožičku nebytových priestorov

Vážený pán MgA. Ján Mikuš, predseda OZ Diera do sveta,
listom Zo dňa 11. septembra 2020 ste ma požiadali o súhlas s výpožičkou

nebytových pršestorov, nachádzajúcich sa na Námestí osloboditeľov 1 v Liptovskom
Mikuláši — nebytové priestory Č. 22 a 23 nachádzajúce sa na prízemí objektu Verejná
Správa, súp. Č. 61, orient. č. 1, stojace na pozemku parc. č. 2/1, zapíSané na LV Č.
4401 pre k. ú. Liptovský Mikuláš.

Vašu žiadosť ste doplnili dňa 21. septembra 2020o informáciu, že o výpožičku
žiadate na obdobie 6 rokov.

V zmysle ČI. 4 písm. m) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Liptovský Mikuláš nájmy a výpožičky pozemkov, budov, bytov a nebytových
priestorov s dobou nájmu nad päť rokov schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

Vzhľadom k vyššie uvedenému Vám oznamujem, že Vaše žiadosti postupujem
príslušným komisiám mestského zastupitel‘stva 50 žiadosťou o ich prerokovanie
a zaujatie stanoviska tak, aby o Vašej žiadosti mohlo definitĺvne rozhonút mestské
zastupiteľstvo dňa 19 novembra 2020 MESTC flMIKULAS

031 42
S pozdravom /

I

Ing. n Blcláč, PhD.
primátor m‘4sta Liptovský Mikuláš

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, tel.:+421 4455652 01, fax: +421 44562 13 96, e-mafl: jblchac@mikulas.sk


	zapisnica 4-2020.pdf
	MJK prehľad činnosti
	komisia kultúry výpožička Diera
	odpoved na ziadost o vypozicku_mesto

