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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

 

 
Z Á P I S N I C A  č. 1/2018 

zo zasadnutia komisie športu pri mestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši 
              

 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
Dátum: 18. januára 2018 
Hodina: 15.00 h 
Miesto: zasadacia miestnosť č. 109 v budove MsÚ v Liptovskom Mikuláši 
Komisiu viedol:  Milan MOČARNÍK – podpredseda  
 
Program: 
1. Návrh akčného plánu na roky 2018 – 2020 Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho 

rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015-2022 s výhľadom do roku 2030 
2. Informatívna správa o činnosti MFK Tatran za rok 2017 (prioritný šport) 
3. Informatívna správa o činnosti Kanoe Tatra Klub Lipt. Mikuláš za rok 2017 (prioritný šport) 
4. Grantová výzva pre rok 2018 – Špecifické priority pre šport – schválenie   
5. Plán zasadnutí a práce komisie športu na rok 2018 – schválenie  
6. Operatívne úlohy 

 
Podpredseda komisie Milan Močarník privítal zúčastnených a otvoril prvé rokovanie 

komisie športu v roku 2018. Prítomných informoval o programe rokovania komisie. Prítomní 
členovia komisie športu schválili program rokovania tak ako bol navrhnutý.  
Hlasovanie: za: 3, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
 
Bod I. 
Komisia športu:  
a)  prerokovala  

Návrh akčného plánu na roky 2018 – 2020 Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015-2022 s výhľadom do roku 2030 

b)  berie na vedomie  
Návrh akčného plánu na roky 2018 – 2020 Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015-2022 s výhľadom do roku 2030 

c)  odporúča  
Návrh akčného plánu na roky 2018 – 2020 Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015-2022 s výhľadom do roku 2030 predložiť do 
mestského zastupiteľstva 

Hlasovanie: za: 3, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
 
Bod II. 
 Vopred zaslanú informatívnu správu o činnosti MFK Tatran (správa je prílohou zápisnice) 
predniesol Ján Papaj, športový riaditeľ MFK Tatran. Informoval o činnosti a výsledkoch klubu za 
rok 2017. Pán Papaj požiadal o revitalizáciu umelého trávnika na MFK Tatran, spomínaná tráva je 
v neuspokojivom stave a ak sa tento problém nebude riešiť, bude potrebné zakúpiť novú umelú 
trávu. Tajomníčka komisie informovala, že umelý trávnik je v správe Verejnoprospešných služieb 
(VPS), mesto poukazuje každý mesiac finančné prostriedky na jeho údržbu, v roku 2018 je to 
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suma 28.500,00 eur. Komisia športu sa informovala o spokojnosti/ohlasoch výmeny vedenia 
Základnej školy s materskou školou v Okoličnom? Pán Papaj odpovedal, že sa k nemu dostali 
slová z úst pani riaditeľky PeadDr. Pavelicovej, ktorá nie je nadšená, že ZŠ s MŠ Okoličianska je 
orientovaná na šport. 
 Komisia športu zobrala predloženú správu na vedomie a odporúča vedeniu MFK Tatran 
adresovať VPS oficiálnu žiadosť na revitalizáciu umelého trávnika. 
 
 
Bod III. 
 Prizvaná trénerka Kanoe Tatra Klub Liptovský Mikuláš p. Smiešková predložila vopred 
zaslanú informatívnu správu (správa je prílohou zápisnice) o činnosti klubu a dosiahnutých 
výsledkoch členov klubu za rok 2017, ktorý bol veľmi úspešný pre reprezentantov KTK. V roku 
2018 organizujú 70. ročník Medzinárodných tatranských slalomov a 1. kolo svetového pohára 
seniorov. Na záver v mene KTK poďakovala mestu Liptovský Mikuláš za schválenie finančných 
prostriedkov na rok 2018. 
 Komisia zobrala predloženú správu na vedomie. 
 
 
Bod IV. 
 Podpredseda komisie Milan Močarník prečítal sedem bodov, ktoré boli ako špecifické 
priority pre šport uvedené v Grantovej výzve v predchádzajúcom roku.  
 
Komisia športu:  
a)  prerokovala  

špecifické priority pre šport uvedené v Grantovej výzve pre rok 2018 
 
2 Šport 

2.1 Podpora pravidelnej športovej činnosti mládeže s dôrazom na zmysluplné trávenie jej 
voľného času 

2.2 Vytvoriť podmienky pre celoročné športové aktivity s cieľom zapojiť čo najviac občanov 
mesta všetkých vekových kategórií 

2.3 Materiálne zabezpečenie športovej činnosti 
2.4 Organizácia športových podujatí na území mesta (mestská až medzinárodná úroveň, 

tradičné a cyklické podujatia) 
2.5 Účasť na  športových podujatiach 
2.6 Športové aktivity telesne postihnutých občanov, zlepšujúce kvalitu ich života 
2.7 Reprezentácia mesta v zahraničí 

b)  berie na vedomie  
špecifické priority pre šport uvedené v Grantovej výzve pre rok 2018 

c)  odporúča  
ponechať, bez doplnenia, špecifické priority pre šport ako sú uvedené v grantovej výzve pre 
rok 2018 

Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
 
Bod V. 
 Podpredseda komisie Milan Močarník predložil návrh plánu zasadnutí a práce komisie 
športu na rok 2018. V prípade potreby komisie je možné zvolať mimoriadne zasadnutie v inom 
termíne a program plánovaných zasadnutí môže byť operatívne doplnený o ďalšie body programu. 
Hlasovanie: za: 4, proti:0, zdržal sa: 0. 
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Bod VI. 
 Členovia komisie športu poďakovali, vyzdvihli prácu a organizáciu podujatia Športovec 
mesta za rok 2017. Zároveň vyjadrili súhlas s doterajšími prijatými a používanými kritériami, ktoré 
sú objektívne a spravodlivé.  
 
Podpredseda komisie Milan Močarník poďakoval zúčastneným členom komisie a ukončil 
zasadnutie komisie športu. 
 
Najbližšie zasadnutie komisie športu sa uskutoční 22. marca 2018 (štvrtok) o 15.00 h 
v zasadačke č. 304 (III. poschodie) mestského úradu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápisnicu schválil: Milan MOČARNÍK – podpredseda komisie  ............................................  
  
 
 
Zapísala: Mgr. Zuzana GREGOROVÁ – tajomníčka komisie  ............................................   
V Liptovskom Mikuláši dňa 19. januára 2018 


