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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

 
Z Á P I S N I C A  č. 3/2017 

zo zasadnutia komisie kultúry pri mestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Dátum:     05. 06. 2017 
Hodina:    15.00 h 
Miesto:     zasadačka m.č. 403 
Program:   
 
I. Správa o činnosti MJK 
II. Kronika mesta za rok 2016 
III. Mikulášske leto – DK 
IV. Príprava Stoličných dní – DK LM 
V. Správa o príprave 43. ročníka BM 2017 
VI. Rôzne 
     

 Predseda komisie, Michal Paška, otvoril pracovné rokovanie komisie kultúry. Zároveň informoval 
prítomných o programe rokovania komisie.Prítomní členovia program jednohlasne odsúhlasili.   

 
I. Správa o činnosti MJK 
 Informatívnu správu predložil riaditeľ MJK Mgr. Hric. 
 Komisia kultúry zobrala správu na vedomie. 
 (Správa tvorí prílohu zápisnice) 
 
II. Kronika mesta za rok 2016 

Kroniku mesta za rok 2016 predložil riaditeľ MJK, ktoré zabezpečuje činnosti kronikára mesta. 
Pripomienky komisie: 

• upozornil na gramatické chyby, niektoré nesprávne a nepodstatné uvedené údaje, ... 

• za jazykovú korektúru je zodpovedné Múzeum Janka Kráľa – nevyhnutná náprava 

• komisia kultúry sa môže vyjadriť k oblasti kultúry – na ďalšie oblasti napr. rozpočtu, MsZ, 
životného prostredia a ďalšie nemá komisia odborné kompetencie 

• navrhuje upraviť predloženú kroniku a opakovanie ju predložiť na rokovanie komisie kultúry 

• je potrebné jednotne uvádzať údaje (personálne, tajomníci komisií (niektoré zmeny áno, iné 
nie, niekedy zbytočne detailné a pre potreby budúcich generácií nepodstatné) 

• nesprávne uvedené údaje (financovanie, ....) 

• nesprávne uvedené názvy NKP 

• nesprávne uvedené názvy odd. a odb. mestského úradu, mesta 

• neúplné informácie 

• nesprávne uvedené názvy ulíc, m. č. 
Komisia kultúry odporučila riaditeľovi MJK vykonať korekciu kroniky za rok 2016 v zmysle pripomienok 
členov komisie kultúry a predložiť ju opätovne na prerokovanie najneskôr do 30. júna 2017. 
 
Uznesenie č. 3/3/2017: 
 
Komisia kultúry: 
a) prerokovala  

predloženú kroniku mesta za rok 2016  
b) odporučila  

1. riaditeľovi MJK vykonať korekcie kroniky mesta za rok 2016 v zmysle pripomienok členov 
komisie kultúry a predložiť opätovne na rokovanie komisie kultúry 
Zdp.: riaditeľ MJK      T: 30. 06. 2017 

2. upraviť Štatút kroniky mesta, tak aby bolo možné reálne splniť termíny dané štatútom  
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III. Mikulášske leto 2017 
Informáciu k prípravám na Mikulášske leto predložil riaditeľ DK, Mgr. René Devečka. Informoval 
o podtitule – „Mikuláš nás baví“.  
(Program tvorí prílohu zápisnice) 
 
Ing. Jozef Bobák 

• pripomienkoval, že na plagáte chýba podujatie Palúčanský deň 
 Mgr. art. Miroslava Palanová 

• pripomienkovala čoraz častejšie používanie anglických názvov v slovenskej kultúre všeobecne 
– komisia kultúry túto pripomienku podporila 

• odporučila pri tvorbe nových podujatí a aktivít používať slovenské názvy 
 Mgr. Marcela Feriančeková 

• odporučila používať typické liptovské názvy 
 
Uznesenie č. 4/3/2017: 
 
Komisia kultúry: 
a) prerokovala  
 predloženú informatívnu správu  
b) odporučila  

zobrala správu na vedomie a plne podporila používanie slovenských názvov podujatí a aktivít na 
území mesta. 
 

IV. Príprava Stoličných dní 2017 
Informáciu poskytol riaditeľ DK a ved. OMŠaK na mestskom úrade.  
(Program tvorí prílohu zápisnice) 
 

V. Správa o príprave 43. ročníka BM 2017 
Informácie predložila riaditeľka Liptovského kultúrneho strediska a členka komisie kultúry, Mgr. art. 
Palanová.  
Poďakovala zároveň riaditeľovi Domu kultúry za ústretovosť pri organizácii podujatí LKS. Požiadala 
o prípojku na internet pre potreby vydávania spravodaja festivalu.  
Pozvala prítomných na otvorenie festivalu dňa 9. 6. 2017 o 19.30 h v Dome kultúry a na vyhlásenie 
výsledkov dňa 11. 6. 2017 o 18.30 h v Diere do sveta. 
 

 
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na rokovaní. 
 
Najbližšie rokovanie komisie bude dňa 28. augusta 2017. 
 
 
V Lipt. Mikuláši, dňa 7. júna 2017 
 
Zapísala: PhDr. Dana Guráňová 
Predseda komisie: Michal Paška 


