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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

 
 

Z Á P I S N I C A  č. 1/2017 
zo zasadnutia komisie kultúry pri mestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Dátum:     23. 01. 2017 
Hodina:    15.00 h 
Miesto:     MsÚ, m.č. 403 
Program:   
 

I. Podujatia v mestských častiach (Ploštín, Iľanovo, Demänová, Ondrašová, Palúdzka) - 
návrh finančného zabezpečenia 

II. Návrh grantovej výzvy pre oblasť kultúry na rok 2017 – špecifické priority 
III. Partnerské vzťahy – spolupráca s partnerskými mestami – plán 
IV. Rôzne 
     

 Predseda komisie, Michal Paška, otvoril pracovné rokovanie komisie kultúry. Zároveň informoval 
prítomných o zmene v programe rokovania komisie – bod III. Partnerské vzťahy sa presúva do 
marcového rokovania. Prítomní členovia program jednohlasne odsúhlasili.   

 
I. Podujatia v mestských častiach (Ploštín, Iľanovo, Demänová, Lipt. Mikuláš Ondrašová, 

Palúdzka) – finančné zabezpečenie. 
 
Tajomníčka komisie predložila zoznam finančných požiadaviek (technické a organizačné zabezpečenie) 
podujatí, konajúcich sa v mestských častiach počas roku 2017. Sumár požiadaviek je zakomponovaný 
do rozpočtu PR 13 na rok 2017 v zmysle požiadaviek poslancov mestských častí. 
Komisia zobrala informáciu na vedomie. 
 (Správa tvorí prílohu zápisnice)  
 

II. Návrh grantovej výzvy pre oblasť kultúry na rok 2017 – špecifické priority 
 
Tajomníčka komisie predložila návrh špecifických priorít Grantovej výzvy pre oblasť kultúry na rok 2017. 
Medzi špecifické priority boli doplnené tematické aktivity organizované v rámci celoročného projektu 
Liptovská stolica 2017. Zároveň upozornila prítomných na zmenu VZN č. 15/2016 o poskytovaní 
finančných dotácií z rozpočtu mesta schváleného mestským zastupiteľstvom  dňa 18. 11. 2016. 
Grantová výzva pre rok 2017 bude zverejnená aj s tlačivom na žiadosť na webe mesta do 31. januára 
2017. 

 
 
Uznesenie č. 1/1/2017: 
Komisia kultúry: 
a) prerokovala  

predložený návrh špecifických priorít GV 2017 pre oblasť kultúry 
b) schvaľuje 

predložený návrh špecifických priorít GV 2017 pre oblasť kultúry 
 

III. Rôzne 
 
Ing. Jozef Bobák, člen komisie kutúry - m.č. Palúdzka 
- pripomienkoval, že texty v kronike mesta (predložená I. časť) je nevyhnutné korigovať po stránke 

gramatickej, štylistickej i obsahovej 
o  PhDr. Dana Guráňová, ved. OMŠaK informovala, že upozornila riaditeľa MJK, v ktorého 

kompetencii je vedenie kroniky mesta, na úpravu gramatickú i štylistickú i na nesúlad so 
schváleným Štatútom kronikára 

o  Bc. Marek Nemec – za kroniku mesta je zodpovedný riaditeľ MJK 
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Uznesenie č. 1/2/2017: 
Komisia kultúry: 
c) prerokovala  

pripomienky ku kronike 
d) ukladá členom komisie 

predložiť písomné pripomienky ku spracovanej I. časti kroniky mesta za rok 2016 
Zdp.: členovia komisie kultúry a porad. zbor    T: 07. 02. 2017  
     

 
PhDr. Jozef Daník,  poradný zbor komisie kultúry 
- pozval prítomných na uvedenie jeho autorskej 15-tej publikácie dňa 2. marca 2017 v CVČ 

 
Mgr. Marcela Feriančeková, poradný zbor komisie kultúry 
- informovala o vyhlásení 10. ročníka súťaže Kniha Liptova a vyzvala prítomných na nominovanie 

kníh 
 
       Bc. Marek Nemec, člen komisie kultúry 

- informoval o pripravovanom plese Domu Matice slovenskej  
 

PhDr. Dana Guráňová, tajomníčka komisie 
Pozvala  prítomných na: 
- Pietny akt k oslobodeniu Okoličného – 2. februára 2017 o 13.00 h 
- Vyhodnotenie Športovca mesta za rok 2016 – 9. februára 2017 o 16.00 h 
- Vystúpenie FS Zemplín z partnerského mesta Michalovce – 16. februára 2017 o 17.00 h 
- Fašiangy v meste – 17. februára 2017 o 16.00 h – sprievod od mestského úradu 

 
 
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na rokovaní. 
 
Najbližšie rokovanie komisie bude dňa 20. marca 2017. 
 
 
 
Zapísala: PhDr. Dana Guráňová 
Predseda komisie: Michal Paška 


