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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

 
 

Z Á P I S N I C A  č. 1/2016 
zo zasadnutia komisie kultúry pri mestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Dátum:     25. 01. 2016 
Hodina:    15.00 h 
Miesto:     MsÚ, m.č. 109 
Program:   
 
I. Stav plnenia úlohy z komisie kultúry - doplnenie kroniky mesta za predchádzajúce roky a rok 

2015 (Múzeum Janka Kráľa) - riaditeľ MJK 
II. Podujatia v mestských častiach (Ploštín, Iľanovo, Demänová, Bodice, Ondrašová, Palúdzka, 

Okoličné) - návrh finančného zabezpečenia v zmysle rozpočtu na rok 2016 - poslanci m.č. 
III. Návrh grantovej výzvy pre oblasť kultúry na rok 2016 – špecifické priority 
IV. Rôzne 
     

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

 
I. Stav plnenia úlohy z komisie kultúry - doplnenie kroniky mesta za predchádzajúce roky a rok 

2015 (Múzeum Janka Kráľa) - riaditeľ MJK 
 
Riaditeľ múzea informoval o menovaní kronikára mesta - Peter Vrlík, zároveň informoval o termínoch 
doplnenia chýbajúcich kroník mesta (úloha z komisie kultúry 2015). 
 (Správa tvorí prílohu zápisnice)  
 

II. Podujatia v mestských častiach (Ploštín, Iľanovo, Demänová, Bodice, Ondrašová, Palúdzka, 
Okoličné) - návrh finančného zabezpečenia v zmysle rozpočtu na rok 2016 - poslanci m.č. 

 
Ing. Jozef Bobák, člen komisie kutúry - m.č. Palúdzka 
- informoval o bežných aktivitách občianskeho klubu v m. č. Palúdzka 
- zdôraznil podujatie Palúčanský deň, ktoré sa bude konať 30. 7. 2016. Zároveň požiadal o finančnú 

podporu na uvedené podujatie 
(Plán na rok 2016 je prílohou zápisnice) 
 

Mgr. Mária Grajciarová, členka komisie kultúry - m. č. Ploštín 
- informovala o pravidelných podujatiach, ktoré OK v m. č. organizuje 
- požiadala o finančnú podporu podujatí MDD, DFF Pod Skalkou - Ploštín 2016 je zapojené priamo 

v rozpočte mesta (1.000 eur) a Mikuláš pre deti 
 (Plán na rok 2016 je prílohou zápisnice) 
 
Miroslav Burgel - poslanec za m. č. Iľanovo a Ploštín 
- predložil plán podujatí v m. č. Iľanovo 
- požiadal o finančnú podporu pre podujatia Fašiangová zabíjačka, Poznaj svoju obec (obdoba cesty 

rozprávkovým lesom) a Mikuláš pre deti 
(Plán na rok 2016 je prílohou zápisnice) 

 
       Ľuboš Trizna - poslanec za m. č. Liptovská Ondrašová 

- informoval o podujatiach v m. č. 
- medzinárodné bežecké podujatie Ondrašovská horička je podporené priamo v rozpočte mesta (1.300 

eur) 
- požiadal o výraznejšiu finančnú pomoc pri organizácii podujatia Ondrašovská fazuľa spojeného 

s oslavami 730. výročia 1. písomnej zmienky 
(Plán na rok 2016 je prílohou zápisnice) 
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Bodice - m. č. 
- pán poslanec za m. č. Ing. Ganoczy, PhD. sa ospravedlnil z rokovania a písomne požiadal 

o finančnú podporu podujatí - Majstrovstvá Bodíc v ping-pongu, Stretnutie Bodičanov a priateľov.  
- medzinárodné bežecké podujatie Beh oslobodenia Bodíc je zapojené priamo v rozpočte mesta 

(1.300 eur) 
 (Plán na rok 2016 je prílohou zápisnice) 
 

Okoličné - m.č. 
- pán poslanec za m. č. Jaroslav Grešo sa ospravedlnil z rokovania a písomne požiadal o finančnú 

podporu podujatí - Fašiangy a Návrat k tradíciám.  
 
Komisia kultúry zobrala predložené plány na vedomie a jednotlivé predložené finančné požiadavky 
odsúhlasila. 

 
III. Návrh grantovej výzvy pre oblasť kultúry na rok 2016 – špecifické priority 

 
PhDr. Dana Guráňová, tajomníčka komisie 
- predložila návrh na doplnenie špecifických priorít pre oblasť kultúry v Grantovej výzve 2016 o bod 

1.8  Podpora aktivít a podujatí s témou 730. výročia 1. písomnej zmienky o meste 
- Grantová výzva pre rok 2016 bude zverejnená aj s tlačivom na žiadosť na webe mesta do 31. 

januára 2016. 
Členovia komisie jednohlasne odsúhlasili návrh tajomníčky. 

 
IV. Rôzne 

PhDr. Dana Guráňová, tajomníčka komisie 
- informovala o návrhu, ktorý predložila na prvom stretnutí k organizácii 730. výročia 1. písomnej 

zmienky o meste Liptovský Mikuláš v gescii odd. marketingu MsÚ. Navrhla, aby sa oslavy mesta 
(podľa návrhu odd. marketingu sa majú konať 3 dni) konali počas Stoličných dní mesta. Stoličné dni 
majú historický základ - Sv. Mikuláš bol stoličné mesto a požívalo všetky výhody a privilégiá 
stoličného mesta. Rovnako navrhla kvalitatívne obmedziť predajcov (trhovníkov) v rámci Námestia 
osloboditeľov - ľudových výrobcov sústrediť práve na miesto osláv. 

- požiadala všetkých prítomných (vrátane poslancov m.č.) o včasné posielanie oznámení o konaní 
podujatí v m.č. - odd. MŠaK ich bude priebežne zadávať do systému podujatí mesta 

- pozvala prítomných na podujatie Fašiangy 2016 v meste Liptovský Mikuláš dňa 5. 2. 2016 o 16.00 
(do mestského úradu cez pešiu zónu na Nádvorie NKP Čierny orol). 

- informovala prítomných o fašiangoch v m.č.: 
30. 1. 2016 od 10.00 – Ondrašová - Fašiangová bursa 
4. 2. 2016 o 17.00 h – fašiangová zábava seniorov v Dome kultúry 
6. 2. 2016 od  9.00 h – Bodice 
6. 2. 2016 od 10.00 h  - Iľanovo 
6. 2. 2016 od 13.00 h - Ploštín 
6. 2. 2016 od 14.00 h – Palúdzka 
8. 2. 2016  od 13.00 h – Okoličné -  fašiangová zábava v Klube seniorov 

 
Mgr. Grajciarová, členka komisie kultúry 
- pozvala prítomných na vystúpenia DS ŠAPÓ z Ploštína - Smrečany (31. 1. 2016 o 19.00 h), 

Liptovský Hrádok (7. 2. 2016 o 16.00 h), premiéra hry „Koniec(?)  hry“ v KD Ploštín (13. 2. 2016 
o 18.00 h) 

 
 
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na rokovaní. 
 
Najbližšie rokovanie komisie bude dňa 29. februára 2016. 
 
 
 
 
Zapísala: PhDr. Dana Guráňová 
Predseda komisie: Michal Paška 


