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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

 

 
Z Á P I S N I C A  č. 8/2016 

zo zasadnutia Komisie športu pri Mestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši 

              

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

Dátum: 06. októbra 2016 

Hodina: 15.00 h 

Miesto: zasadacia miestnosť č. 109 v budove MsÚ v Liptovskom Mikuláši 

Komisiu viedol:  Karol SZÉKELY – predseda  

 

Program: 

1. Príprava kritérií vyhodnotenia najlepších športovcov mesta za rok 2016 

2. Príprava rozpočtu na rok 2017 

3. Operatívne úlohy  

 

 Predseda komisie Karol SZÉKELY privítal zúčastnených a otvoril ôsme rokovanie komisie 

športu v roku 2016.  

 

Bod I. 

 Po krátkej diskusii sa členovia komisie športu zhodli na ponechaní kritérií na vyhodnotenie 

najlepších športovcov mesta za rok 2016 v rovnakom znení ako posledný rok, tzn. do nominácie 

bude zaradený iba ten športovec, ktorý reprezentuje klub so sídlom na území mesta 

Liptovský Mikuláš. 

 Hlasovanie: za: 3, proti: 0, zdržal sa: 0. 

 

Bod II. 

 Tajomníčka komisie odporučila vypustiť bod č. II Príprava programového rozpočtu na rok 

2017 pre oblasť športu z rokovania komisie vzhľadom k harmonogramu prípravy rozpočtu. 

Rozpočet je možné prerokovávať v komisiách až po 14. októbri 2016.  

 Komisia zobrala predloženú informáciu na vedomie.  

 Hlasovanie: za: 3, proti: 0, zdržal sa: 0. 
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Bod III. 

 Pán predseda komisie Karol SZÉKELY iniciuje aktualizáciu na webe mesta o športových 

kluboch sídliacich na území mesta Liptovský Mikuláš (web mesta – sekcia OBČAN – Šport 

http://www.mikulas.sk/sk/_zlozka.php?zlozka=118). Jeho vízia je existencia jedného miesta, kde 

budú sústredené všetky aktuálne informácie o aktivitách a pôsobnosti týchto klubov (kluby, ktoré 

prejavia záujem o uverejnenie informácií). Do septembra 2017 by chcel taktiež vytlačiť „Zoznam“ 

športových klubov sídliacich v meste Liptovský Mikuláš (história, fotky, počet členov, tréningový 

proces atď.)  

 Komisia po krátkej diskusii zobrala predložený zámer na vedomie. 

 

 Na konci zasadnutia tajomníčka komisie pozvala všetkých prítomných na 10. ročník 

Mestskej športovej olympiády pre základné školy mesta Liptovský Mikuláš a základné školy 

partnerského mesta Opava. 

 

 Predseda komisie Karol Székely poďakoval zúčastneným členom komisie a ukončil 

zasadnutie komisie športu. 

 

Najbližšie zasadnutie komisie športu sa uskutoční 03. novembra 2016 (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 10. októbra 2016 

http://www.mikulas.sk/sk/_zlozka.php?zlozka=118

