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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

 

 
Z Á P I S N I C A  č. 11/2016 

zo zasadnutia komisie športu pri mestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši 

              

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

Dátum: 01. decembra 2016 

Hodina: 15.00 h 

Miesto: zasadacia miestnosť č. 723 pri Mestskej polícii v Liptovskom Mikuláši 

Komisiu viedol:  Karol SZÉKELY – predseda  

 

Program: 

1. Vyhodnotenie činnosti komisie športu za rok 2016 

2. Operatívne úlohy – rôzne  

 

 Predseda komisie Karol SZÉKELY privítal zúčastnených a otvoril jedenáste rokovanie 

komisie športu v roku 2016. Prítomných informoval o programe rokovania komisie, kde pridal 

prerokovanie plánov komisie na rok 2017, ktorý nahradil bod č. 2 a pôvodný bod č. 2 sa stal 

bodom č. 3. Všetci členovia komisie program odsúhlasili.  

 

Program: 

1. Vyhodnotenie činnosti komisie športu za rok 2016 

2. Prerokovanie plánov komisie na rok 2017 

3. Operatívne úlohy – rôzne  

 

Bod I. 

Predseda komisie pán Karol SZÉKELY zhodnotil celoročnú prácu komisie športu. Vyjadril 

spokojnosť, komisia športu má svoj zabehnutý plán, ktorý je každoročne rovnaký, v prípade 

potreby však vie zareagovať a súrne veci ihneď prerokovať. Predseda komisie bol rád, že sa 

aspoň čiastočne podarilo zrealizovať a nakopnúť projekt „workoutových ihrísk“, pracuje sa na 

aktualizácií informácií o športových kluboch sídliacich na území mesta Liptovský Mikuláš, ktoré 

budú uverejnené na webe mesta a má záujem vytvoriť a vytlačiť „Almanach o športových kluboch“ 

+ natočiť propagačné videá.  

Komisia po krátkej diskusii zobrala predložené informácie na vedomie. 
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Bod II. 

Na základe plánu rokovania MsZ a MsR bol prerokovaný a upravený plán práce komisie športu na 

rok 2017. K zmene došlo v dvoch dátumoch:  

1) 07. 09. 2017 → 04. 09. 2017 a 2) 07. 12. 2017 → 30. 11. 2017. 

Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0. 

 

Bod III. 

Členovia komisie športu nemali žiadne operatívne úlohy. 

   

 

  

Predseda komisie Karol Székely poďakoval zúčastneným členom komisie a ukončil zasadnutie 

komisie športu. Všetkým členom poprial pokojné vianočné sviatky. 

 

Najbližšie zasadnutie komisie športu sa uskutoční 12. januára 2017 (štvrtok) o 15.00 h 

v zasadačke č. 109 (1. poschodie) mestského úradu. 

 

 

 

 

Zápisnicu schválil: Karol SZÉKELY – predseda komisie   ............................................   

 

 

Zapísala: Mgr. Zuzana GREGOROVÁ – tajomníčka komisie  ............................................   

V Liptovskom Mikuláši dňa 02. decembra 2016 


