
.-
Mmo PII[ VS[lIt.yeti 

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

ZÁPISNICA Č . 3/2021 
zo zasadnutia komisie kultúry pri mestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši 

Prítomní: podTa prezenčnej listiny 
Dátum: 25.11.2021 
Hodina : 15:00 
Miesto: online, aplikácia Teams 
Komisiu viedol: MUDr. Jaroslav Barok, predseda 

Program 

1. Adventné koncerty 
2. Ostatné 

J . Barok privítal všetkých členov komisie, a zahájil rokovanie komisie kultúry predstavením 
programu. 

1. Adventné koncerty 

D. Guráňová predstavila program adventných koncertov, ktoré sa budú konať v dňoch 28.11 .• 
5.12., 12.12., 19.12.2021 v zmysle plagátu (príloha zápisnice). Všetky koncerty sú nahrávané 
vopred , a budú streamované prostredníctvom TV liptov, feb mesta Liptovský Mikuláš. 
Financovanie koncertov, je z dôvodu stale pretrvávajúceho provizória, v zmysle rozpočtu z roku 
2020, ale je postačujúce. 

2. Ostatné 

D. Guráňová požiadala o podporu pre projekty rekonštrukcie kultúrnych domov, ktoré budú 
prezentované na najbližšom MsZ. Ide o projekty, ktoré sa zapájajú do výzvy Ministerstva kultúry. 
Zapojené inštitúcie a kultúrne zariadenia sú: Dom kultúry v Liptovskom Mikuláš, KD Ploštin, 
Múzeum Janka Krára. Dom kultúry LM: v ramci projektu by sa mohla realizovať prerábka 2. 
poschodia, ktorá bude slúžiť na záujmové krúžky pre deti a mládež, obnova toaliet, rekonštrukcia 
zvukového systému vo veľkej sále, obstaranie viacúčelových turniketových prenosných zariaden i, 
rekonštrukcia scény, zakúpenie ultrazvukového dezinfekčného zariadenia. MJK: realizácia 
bezbariérového prístupu, rekonštrukcia toaliet na oboch poschodiach, audiovizuálny sprievodca 
v jazykových mutáciách, obstaranie viacúčelových turniketových prenosných zariadení. Bližšie 
informácie má k dispozícif D. Guráňová na vyžiadanie. 

J. Barok, Ľ . Trizna, A. Dvorščáková , Ľ . Raši vyjadrili jasnú podporu tohto zámeru. 

Ľ . Trizna objasnil, že KD Ondrašová, KD Demänová, KD Andice/Bodice sa nemôžu do tejto výzvy 
zapojil', nakoľko nebola splnená podmienka (zapojené DK boli podmienené pravidelnými 
ku ltúrnymi aktivitami). KD Palúdzka bude riešený cez iný projekt. 
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A. Dvortčákova sa dopytovala informácii ohradom financovania . Bolo ozrejmené, že pôjde 05% 
spoluúčasť mesta. Projekty sú realizované v sumach DK LM 210 235E., KD PlotUn 134 772€., MJK 
62166€ . 

.Ľ. Ra~i apeloval, na zru~enie prevädzky herne v Dome kultúry v Liptovskom MikuiMi. Do~lo sa 
však k zaveru, že je problém s nájomnou zmluvou. 

J . Barok vzniesol požiadavku, na informacie ohradom aktivit v~etkych Kulturnych domov na územi 
mesta a v jeho mestských častiach . Požaduje si prizvať riadite ľov/správcov týchto inštitúci i. 
Vyžiadal si aj stručný prehľad o finančnej podpore zo strany mesta. 

Ľ. Trizna na uvedenú požiadavku reagoval prestavenim fungovania KD Ondrašová, ktorá pokiaľ je 
organizovaná akcia v priestoroch KD v zisku, uvedené finančné prostriedky sa potom presúvajú na 
prevadzku škOlky Ondrašová, alebo potreby Klubu seniorov Ondrašová. 

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

Zapi sala: Ing. linda lIavska ya: I 
Schválil: MUDr. Jaroslav Barok, predseda komisie 
V liplovskom Mikuláši 25.11 .2021 
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MESTO PRE VŠETKÝCH 

Mesto Liptovský Mikuláš 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Liptovský Mikuláš 
Liptovské kultúrne stredisko ~ Liptovské múzeum v Ružomberku 
v zriaďovatel'skej pôsobnosti Zilinského samosprávneho kraja 
Cirkevný zbor ECAV Liptovský Mikuláš LIPTOVSKÝ 

MIKULÁŠ Rímskokatolícka cirkev, farnosť Okoličné 

Prostredníctvom TV Liptov 
a na facebookovej stránke mesta Liptovský Mikuláš. 

28. NOVEMBRA, 16.00 h 
Venujme si čas ... 
Aneta Lednická (husle), Ágnes Kolozsi (flauta), 
Zuzana Michalíková (violončelo), 
Tomáš Michalík (spev). 

5. DECEMBRA 2021, 15.00 h 
Daj Boh šťastia ... 
Fsk Javorníček z Hvozdnice. 

12. DECEMBRA 2021, 16.00 h 
Sklonili sa nebesá ... 
Speváčka JANAIS s kapelou. 

19. DECEMBRA 2021, 16.00 h 
Piesňodary 

Pesničkárske duo SVETLAN & MATÚŠ 
a ich vznešený inimalizmus. 
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