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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

 
Z Á P I S N I C A  č. 6/2017 

zo zasadnutia komisie kultúry pri mestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Dátum:     27. 11. 2017 
Hodina:    15.00 h 
Miesto:     zasadačka m.č. 109 
Program:   
 

I. Informatívna správa o činnosti Liptovskej galérie PMB  
II. Informatívna správa o činnosti Liptovskej knižnice GFB 
III. Plán práce komisie na rok 2018 
IV. Prerokovanie programového rozpočtu na rok 2018 – 2020 
V. Prerokovanie Návrhu VZN o určení názvov ulíc v m. č. Palúdzka a Stošice 
VI. 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 Liptovskej galérie PMB 
 Informatívnu správu predložila pani riaditeľka Mgr. Alena Chebeňová.  
 Komisia kultúry zobrala správu na vedomie. 
 (Správa tvorí prílohu zápisnice) 
 
II. Informatívna správa o činnosti Liptovskej knižnice GFB 

Informatívnu správu  predložila pani riaditeľka Mgr. Marcela Feriančeková 
 Komisia kultúry zobrala správu na vedomie. 
 (Správa tvorí prílohu zápisnice) 
 

III. Plán práce komisie na rok 2018 
Tajomníčka predložila termíny rokovania komisie kultúry na rok 2018 spolu s návrhom plánu práce 
komisie. 
Plán práce komisie kultúry na rok 2018 bol prijatý bez pripomienok 
 

IV. Prerokovanie programového rozpočtu na rok 2018 – 2020 
PhDr. Dana Guráňová predložila návrh PR 13 na roky 2018 – 2020. Vysvetlila, že všetky požiadavky 
mestských častí boli zahrnuté do rozpočtu mesta. 

 
Uznesenie č. 5/6/2017: 
 
Komisia kultúry: 
a) prerokovala  
 predložený návrh rozpočtu  
b) odporučila  

  mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh rozpočtu PR 13 na rok 2018 - 2020 
 

V. Prerokovanie Návrhu VZN o určení názvov ulíc v m. č. Palúdzka a Stošice 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia na určenie názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach 
Palúdzka a Stošice predložila PhDr. Dana Guráňová, ved. OMŠaK. 
Členka komisie kultúry a zároveň členka názvoslovnej komisie vysvetlila prítomným systém určovania 
názvov ulíc – kontinuálny princíp v jednotlivých častiach mesta. 
Ing. Jozef Bobák, člen komisie 

 pripomienkoval nezrovnalosti obyvateľov mesta v občianskych preukazoch s existujúcimi 
názvami ulíc. 

o  PhDr. Dana Guráňová vysvetlila princíp – v roku 2011 sa kontrolovali existujúce názvy 
ulíc. Vzhľadom k tomu, že existovali duplicitné názvy s minimálnymi odlišnosťami 
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v evidencii REGOB a Evidencii obyvateľstva na mestskom úrade. Tieto sa zrevidovali 
a zjednotili. Faktom však zostáva, že veľa obyvateľov si pri vybavovaní nových dokladov 
na št. polícii zadáva nesprávne názvy ulíc – tu vzniká disproporcita. Názvy ulíc sú 
zverejnené na webe mesta v časti eGov. 
 

Uznesenie č. 6/6/2017: 
 
Komisia kultúry: 
a) prerokovala  

predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia na určenie názvov novovzniknutých ulíc 
v mestských častiach Palúdzka a Stošice rozpočtu  

b) odporučila  
mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia na určenie názvov 
novovzniknutých ulíc v mestských častiach Palúdzka a Stošice  
 

VI. Rôzne 
 
 
 

VII. Rôzne 
PhDr. Dana Guráňová, ved. OMŠaK  
Informovala a zároveň pozvala prítomných na nasledujúce podujatia: 

 28. 11. 2017 Liptovská kaviareň v Bratislave 

  3. 12. 2017 o 15.00 h Adventný koncert na Nádvorí NKP Čierny orol 

 10. 12. 2017 o 16.00 h Adventný koncert v ev. kostole na Námestí Žiadostí slovenského 
národa 

 17. 12. 2017 o 16.00 h Adventný koncert v kostole sv. Petra z Alkantary v Okoličnom 

 7. 1. 2018 o 16.00 h Novoročný koncert v DK 
 

 
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na rokovaní. 
 
 
V Lipt. Mikuláši, dňa 29. 11.   2017 
 
Zapísala: PhDr. Dana Guráňová 
Predseda komisie: Michal Paška 


