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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

 
Z Á P I S N I C A  č. 2/2018 

zo zasadnutia komisie kultúry pri mestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Dátum:     20. 03.  2018 
Hodina:    15.00 h 
Miesto:     zasadačka m.č. 304 
Program:   
 

I. Informatívna správa o činnosti Liptovského kultúrneho strediska  
II.Informatívna správa o činnosti Liptovského múzea v Ružomberku (aktivity pracoviska Liptovský 

Mikuláš) 
III. Informatívna správa o činnosti Liptovskej galérie PMB a CKS  
IV. Partnerské vzťahy – spolupráca s partnerskými mestami – program 
V. Informácia k oslavám Oslobodenia mesta 
VI. Prerokovanie žiadostí v zmysle Grantovej výzvy 2018 
VII. Rôzne 

 
   

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

 
I. Informatívna správa o činnosti Liptovského kultúrneho strediska  

Správu predložila riaditeľka Liptovského kultúrneho strediska, Mgr. art. Miroslava Palanová, ktorá 
zároveň poďakovala za spoluprácu mestu Liptovský Mikuláš. Členovia komisie poďakovali LKS za 
vykonávanú prácu a realizované podujatia, zobrali správu na vedomie. 
(Informatívna správa tvorí prílohu zápisnice) 
 

II. Informatívna správa o činnosti Liptovského múzea v Ružomberku (aktivity pracoviska Čierny 
orol, Liptovský Mikuláš) 
Riaditeľ Liptovského múzea v Ružomberku, PhDr. Martin Krupa, sa ospravedlnil pre nečakané 
pracovné záležitosti z účasti na rokovaní komisie. Predloženú správu členovia komisie zobrali na 
vedomie. 
(Informatívna správa tvorí prílohu zápisnice) 
 

III. Partnerské vzťahy – spolupráca s partnerskými mestami – program 
 Správu predložila Ing. Soňa Višňovská, ved. odd. marketingu a podnikania mestského úradu.  
 

Ing. Jozef Bobák, poslanec MsZ a člen komisie kultúry, požiadala predkladateľku o doplnenie správy 
pre rokovanie mestského zastupiteľstva informáciou o partnerských stretnutia a návštevách 
v partnerských mestách menovite. To znamená, konkrétne kto sa kedy zúčastnil pracovnej cesty 
v rámci partnerských vzťahov. 
(Informatívna správa tvorí prílohu zápisnice) 
 
Uznesenie č. 1/2/2018: 
 
Komisia kultúry: 
a) prerokovala  
 predloženú informatívnu správu Partnerské vzťahy mesta 
b) odporučila  

mestskému zastupiteľstvu prerokovať informatívnu správu Partnerské vzťahy mesta s doplnením 
konkrétnych osôb, ktoré sa zúčastnili na partnerských návštevách v roku 2017. 
Hlasovanie: 4 členovia za, 1 člen sa zdržal hlasovania 

 
IV. Informácia k oslavám Oslobodenia mesta Liptovský Mikuláš 

PhDr. Dana Guráňová, ved. OMŠaK informovala prítomných pripravovaných Oslavách 73. výročia 
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oslobodenia mesta, ktoré sa uskutočnia dňa 4. apríla 2018 o 14.00 h na Námestí osloboditeľov 
a následne na NKP Háj Nicovô. 
Informovala prítomných o pozvaní veľvyslanectiev ČR,  RF a predsedníčky ZŠK. 

  Komisia zobrala informácie na vedomie. 
 

V. Prerokovanie žiadostí v zmysle Grantovej výzvy 2018 – oblasť kultúra 
PhDr. Dana Guráňová, ved. OMŠaK a tajomníčka komisie kultúry predložila žiadosti v zmysle 
Grantovej výzvy pre oblasť kultúra.  
Informovala členov komisie, že všetky žiadosti boli predložené v zmysle platného Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta č. 15/2016/VZN a platnej legislatívy. Originály žiadostí so všetkými 
prílohami v zmysle Grantovej výzvy 2018 sú k dispozícii na oddelení mládeže, športu a kultúry. 

  
Uznesenie č. 2/2/2018: 
 
Komisia kultúry: 
a) prerokovala  

predložené žiadosti o granty v rámci GV 2018 pre oblasť kultúry 
b) odporučila primátorovi mesta schváliť finančnú dotáciu všetkým žiadateľom GV 2018 pre oblasť 

kultúry 2018  
Hlasovanie: všetci za 

(Materiál tvorí prílohu zápisnice) 
 

I. Rôzne 
 
 PhDr. Dana Guráňová, ved. OMŠaK 
 

Predložila prítomným Informatívnu správu o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030 za rok 2017. 

 
Uznesenie č. 3/2/2018: 
 
Komisia kultúry: 
a) prerokovala  

predloženú Informatívnu správu o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030 za rok 2017. 

b) odporučila  
mestskému zastupiteľstvu prerokovať Informatívnu správu o plnení Programu hospodárskeho 
rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 
2030 za rok 2017. 
Hlasovanie: 4 členovia za, 1 člen sa zdržal hlasovania 

 
 Informovala o pripravovanom projekte Mapa udalostí, výročí a osobností mesta Liptovský Mikuláš. 
 

Peter Vrlík 

• pozval prítomných na podujatie Liptovské žiadosti, ktoré sa uskutoční dňa 28. 3. 2018 o 9.00 h na 
Námestí osloboditeľov (historické miesto vyhlásenia Liptovských žiadostí) 

 
Mgr. Marcela Feriančeková 

• informovala prítomných o spustení hlasovania za Knihu Liptova 2017 
 
Bc. Marek Nemec 

• tlmočil požiadavku Komposesorátu Odrašová – umiestniť nepretržite slovenskú vlajku k Pamätníku 
Žiadostí slovenského národa v Liptovskej Ondrašovej. 
o PhDr. Dana Guráňová, ved. odd. mládeže, športu a kultúry informovala členov komisie, že nie 

je možné kedykoľvek a kdekoľvek umiestniť štátnu vlajku SR. Je to štátny symbol, ktorého 
umiestnenie je taxatívne vymedzené zákonom č. 63/1993 Z. z. Zákon Národnej rady 
Slovenskej republiky o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní. Táto 
informácia bola rovnako poskytnutá komposesorátu už v roku 2011.  
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Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na rokovaní. Zároveň informoval, že Informatívna 
správa o činnosti Liptovskej galérie  a Galérie Kolomana Sokola bude predložená na nasledujúcom 
rokovaní komisie kultúry. 
 
Najbližšie rokovanie komisie kultúry bude dňa 29. mája 2018. 
 
 
V Lipt. Mikuláši, dňa 22. 03. 2018 
 
Zapísala: PhDr. Dana Guráňová 
Predseda komisie: Michal Paška 


