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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

 
 
 

Z Á P I S N I C A  č. 2/2016 
zo zasadnutia komisie kultúry pri mestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Dátum:     29. 02. 2016 
Hodina:    15.00 h 
Miesto:     MsÚ, m.č. 109 
Program:   
 
I. Partnerské vzťahy – spolupráca s partnerskými mestami – program 
II. Informácia o príprave osláv k 730. výročiu 1. písomnej zmienky o meste - odd. marketingu MsU 
III. Prerokovanie žiadostí v zmysle GV 2016 
IV. Rôzne 
     

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

 
I. Partnerské vzťahy – spolupráca s partnerskými mestami – program 

 
Správu o plánovaných aktivitách v rámci partnerských miest mesta Liptovský Mikuláš predložila vedúca 
oddelenia marketingu a podnikania - Ing. Soňa Višňovská. 
(Správa tvorí prílohu zápisnice) 
 

Uznesenie č. 1/2/2016: 
 
Komisia kultúry: 
a) prerokovala  

predloženú Správu o spolupráci partnerských miest  
b) berie na vedomie 

predloženú Správu o spolupráci partnerských miest  
c) odporúča  

vedeniu mesta priamo komunikovať s partnerským mestom Kalamaria v Grécku ohľadom 
pokračovania alebo ukončenia partnerstva 

 
II. Informácia o príprave osláv k 730. výročiu 1. písomnej zmienky o meste - odd. marketingu MsU 

 
Správu o plánovaných aktivitách v rámci osláv 730. výročia 1. písomnej zmienky o meste Liptovský 
Mikuláš predložila vedúca oddelenia marketingu a podnikania - Ing. Soňa Višňovská. Informovala 
o termíne osláv - 16. až 18. júna 2016 v rámci podujatia Stoličné dni. 
(Správa tvorí prílohu zápisnice) 
 
Vzhľadom k tomu, že členovia komisie v rámci poradného zboru vyslovili nespokojnosť s historickou 
výpovednou hodnotou loga 730. výročia 1. písomnej zmienky (symbol kostola nemá historickú 
výpovednú hodnotu o meste, keďže väčšina obcí si zvolila za svoj znak práve kostol), odporučili 
tvorcom loga (Múzeum Janka Kráľa) v budúcnosti spolupracovať s odborníkmi a prijali nasledovné 
uznesenie: 
 

Uznesenie č. 2/2/2016: 
 
Komisia kultúry: 

a) prerokovala  
predloženú Správu o aktivitách v rámci Osláv 730. výročia 1. písomnej zmienky o meste Liptovský 
Mikuláš 
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b) berie na vedomie 
predloženú Správu o aktivitách v rámci Osláv 730. výročia 1. písomnej zmienky o meste Liptovský 
Mikuláš 

c) odporúča  
napriek tomu, že logo 730. výročia je schválené, doplniť propagačné materiály a tlačoviny 
o historický erb mesta (sediaci sv. Mikuláš spojený i s existenciou pečatidla), ktorý je v heraldike 
zaradený do veľmi cennej skupiny tzv. hovoriacich erbov. 

 
PhDr. Dana Guráňová, ved. OMŠaK 
informovala členov komisie o pripravovaných aktivitách oddelenia k 730. výročiu 1. písomnej zmienky 
o meste: 
- slávnostný koncert významného medzinárodne uznávaného hudobného telesa SKO Bohdana 

Warchala v synagóge (18. júna 2016) 
- koncert speváckeho zboru Domino z Opavy, taktiež v synagóge (16. júna 2016) 
- pripravovaný program v spolupráci s Liptovským múzeom v Ružomberku - komponovaný program 

k výročiu mesta 
 

III. Prerokovanie žiadostí v zmysle GV 2016 
 

Uznesenie č. 3/2/2016: 
 
Komisia kultúry: 
a) prerokovala  

predložené žiadosti o granty v rámci GV 2016 pre oblasť kultúry 
 

b) odporučila primátorovi mesta poskytnúť nasledovné granty pre oblasť kultúry 2016: 
 

Por. 
čís. 

Žiadateľ  Odporučená výška 
dotácie komisiou 

(€) 

1 Diera do sveta 1 000 

2 Divadlo G.F. Belopotockého 1 000 

3 Dom Matice Slovenskej 1 000 

4 JESKO   500 

5 LAETO ANIMO, o.z.   600 

6 Liptovské múzeum v Ružomberku 1 000 

7 Liptovské tanečné centrum   300 

8 NK REAL s.r.o 1 000 

9 Občianske združenie ŠAPO Ploštín   986 

10 Pramienok   700 

11 
Rímskokatolícka cirkev - farnosť 
Okoličné 

1 000 

12 Rumanský Art Centre 1 000 

13 
Slovenské múzeum ochrany prírody a 
jaskyniarstva 

  800 

14 Spoločnosť Kolomana Sokola 1 000 

15 Spolok Martina Rázusa 1 000 

16 Vŕbové prútie   385 

17 
Združenie priateľov folklórneho súboru 
Váh, o.z. 

1 000 

 Spolu 14 271 
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c) odporúča 
nevyčerpané finančné zdroje použiť ako rezervu na neplánované aktivity v oblasti kultúry v roku 
2016 podľa odporučenia komisie kultúry 

d) neodporučila primátorovi mesta poskytnúť granty, ktoré nespĺňali požadované kritériá pre 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta zmysle zverejnenej Grantovej výzvy pre oblasť kultúry  
2016: 
1. Liptovská galéria PMB Liptovský Mikuláš - mesto Liptovský Mikuláš má s Liptovskou galériou 

uzatvorenú Dohodu o spolupráci, ktorej predmetom je práve 50 %-tná spolúčasť na všetkých 
prevádzkových nákladoch Centra Kolomana Sokola 

2. Michal Homola - Consulting - žiadosť nespĺňa špecifické priority vyhlásenej Grantovej výzvy pre 
oblasť kultúry na rok 2016 

 
IV. Rôzne 

 
Mgr. art. Miroslava Palanová, členka komisie kultúry 
 
- pozvala členov komisie na Jarný salón, ktorý sa uskutoční dňa 5. marca 2016 o 14.00 h v Centre 

Kolomana Sokola 
 
Mgr. Mária Grajciarová, členka komisie kultúry - m. č. Ploštín 
 
- pozvala členov komisie na súťažné divadelné predstavenie divadelného súboru ŠAPÓ z Ploštína, 

ktoré sa uskutoční dňa 13. marca 2016 o 17.00 h v bábkovej sále Domu kultúry 
 
PhDr. Dana Guráňová, taj. komisie 
 
- informovala členov komisie o pripravovanej aktivite pri príležitosti významných výročí (205. výročie 

narodenia M.M.Hodžu +  300. rokov prvého vydania Cithara Sanctorum + palatín Juraj Turzo) 
v spolupráci s evanj. cirkvou v Liptovskom Mikuláši 

- záujem o spoluprácu prejavili aj Mgr. art. Miroslava Palanová (riaditeľka LKS v LM) a Marek Nemec 
(riaditeľ Domu MS v LM) 

 
 
 
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na rokovaní. 
 
Najbližšie rokovanie komisie bude dňa 4. apríla  2016. 
 
 
 
 
Zapísala: PhDr. Dana Guráňová 
Predseda komisie: Michal Paška 


