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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

 

 
Z Á P I S N I C A  č. 3/2017 

zo zasadnutia komisie športu pri mestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši 

              

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

Dátum: 21. marec 2017 

Hodina: 15.00 h 

Miesto: zasadacia miestnosť č. 723 v budove MsÚ v Liptovskom Mikuláši 

Komisiu viedol:  Karol SZÉKELY - predseda 

 

Program:  

1) informatívna správa o činnosti MFK Tatran za rok 2016 (prioritný šport)  

2) informatívna správa o činnosti Kanoe Tatra Klub (KTK) za rok 2016 (prioritný šport) 

3) informácia o stave športovísk v správe VPS (zimný štadión, krytá plaváreň, UT, mobilná ľadová 

plocha, Nórske ihriská) – príprava na letnú sezónu 

4) vyhodnotenie žiadostí o dotácie podaných na základe Grantovej výzvy pre rok 2017 šport 

5) operatívne úlohy – rôzne  

 

Predseda komisie Karol Székely privítal zúčastnených a otvoril tretie rokovanie komisie 

športu v roku 2017. Prítomných informoval o zmene v programe rokovania – pridal informatívnu 

správu o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš 

na roky 2015 - 2022 s výhľadom do roku 2030 za rok 2016 pre oblasť športu, ktorý bol zaradený za 

bod č.3. Vyhodnotenie žiadostí podaných na základe Grantovej výzvy pre rok 2017 šport sa 

presunie na bod č.5 a bodom č. 6 sú operatívne úlohy.  

Členovia komisie športu schválili program rokovania tak ako bol navrhnutý.  

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

 

Program: 

1) informatívna správa o činnosti MFK Tatran za rok 2016 (prioritný šport)  

2) informatívna správa o činnosti Kanoe Tatra Klub (KTK) za rok 2016 (prioritný šport) 

3) informácia o stave športovísk v správe VPS (zimný štadión, krytá plaváreň, UT, mobilná ľadová 

plocha, Nórske ihriská) – príprava na letnú sezónu 

 



 

 
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, tel: +421 44 556 51 11-12, fax: +421 44 562 13 96,  

e-mail: lmikulas@mikulas.sk, IČO: 00315524, DIČ: 2021031111 
 

2 

4) informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta 

Liptovský Mikuláš na roky 2015 -2022 s výhľadom do roku 2030 za rok 2016. 

5) vyhodnotenie žiadostí o dotácie podaných na základe Grantovej výzvy pre rok 2017 

6) operatívne úlohy – rôzne  

 

Bod I. 

 Vopred zaslanú informatívnu správu o činnosti MFK Tatran (správa je prílohou zápisnice) 

predniesol Dr. Ľubomír Stanko, technický riaditeľ MFK Tatran. Informoval o činnosti a výsledkoch 

klubu za rok 2016. 

 Komisia zobrala predloženú správu na vedomie. 

 

Bod II. 

 Prizvaný tajomník Kanoe Tatra Klub Liptovský Mikuláš Ivan Cibák predložil vopred zaslanú 

informatívnu správu (správa je prílohou zápisnice) o činnosti klubu a dosiahnutých výsledkoch 

členov klubu za rok 2016. 

 Komisia zobrala predloženú správu na vedomie. 

 

Bod III. 

 Správu s informáciami o stave športovísk v správe VPS (správa bola vopred zaslaná a je 

prílohou zápisnice) predniesol a doplnil pán Ing. Tibor Molnár. Informoval o správe a údržbe 

športových zariadení, ktorých zriaďovateľom je mesto Liptovský Mikuláš. 

 Komisia po krátkej diskusii zobrala predloženú správu na vedomie. 

 

Bod IV. 

 Komisia športu zobrala správu o monitore PHSR na vedomie (správa je prílohou zápisnice).  

 

Bod V. 

 Členovia komisie jednotlivo posudzovali doručené žiadosti o dotácie, ktoré boli pre oblasť 

športu podané na základe Grantovej výzvy pre rok 2017. Diskusiou dospeli k návrhu na rozdelenie 

financií (15.000 €), vyčlenených v rozpočte na tento účel. 

 Komisiou navrhované dotácie budú predložené na schválenie primátorovi mesta a po jeho 

schválení zverejnené na mestskej webovej stránke do 31. marca 2017. 

 

Uznesenie č. 3/1/2017: 

 

Komisia športu: 
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a) prerokovala 

predložené žiadosti o granty v rámci Grantovej výzvy pre rok 2017 pre oblasť športu 

 

b) berie na vedomie 

predložené žiadosti o granty v rámci Grantovej výzvy pre rok 2017 pre oblasť športu a vylúčila 

nasledovné grantové žiadosti: 

1. Jazdecký klub Epona Mútnik, ktorý nedoložil všetky povinné prílohy podľa VZN č.15/2016/VZN, 

aj napriek niekoľkým výzvam. 

2. Lyžiarsky zväz Liptova, ktorý sám stiahol svoju žiadosť o grant. 

3. MsO SRZ Liptovský Mikuláš, ktorý má financie na zarybnenie vyhradené priamo v rozpočte 

mesta na rok 2017. 

 

c) odporúča 

primátorovi mesta schváliť nasledovné granty pre oblasť športu v roku 2017 

 

Komisiou odsúhlasený návrh na rozdelenie dotácií z Grantovej výzvy 2017 - oblasť šport: 

P.č. Žiadateľ Projekt - účel dotácie Odporučená 
dotácia (v €) 

1. BMX TEAM LIPTOV Organizácia 4-kôl Slovenského pohára – zdravotná 
služba, lekársky dohľad, trofeje a vecné ceny pre 
víťazov, rozhodcovia, prevádzka časomiery, výlep 
plagátov, ozvučenie podujatia, prenájom mobilného 
WC, pokosenie BMX areálu. 

500,00 € 

2. Bokami Západných 
Tatier 

Organizácia preteku „Bokami Západných Tatier“ – 
stravné, občerstvenie pre organizátorov a záchranárov, 
doprava, prevoz autobusmi organizátorov a pretekárov, 
prenájom ozvučovacej techniky, propagácia pretekov. 

500,00 € 

3. Hodžov samovzdelávací 
spolok  

Realizácia regionálnej športovej olympiády „ 
JKgames017“ – prenájom  priestorov, zakúpenie 
športového vybavenia a náčinia, nákup cien, príspevok 
na stravu pre účastníkov podujatia, náklady na 
propagáciu. 

500,00 € 

4. Karate klub Liptovský 
Mikuláš 

Činnosť klubu – prenájom telocvične druhý polrok 2017, 
nákup výstroja pre pretekárov a reprezentantov klubu. 

500,00 € 

5. Karate klub TORADE 
Liptovský Mikuláš, o. z. 

Činnosť klubu – registračné poplatky a poplatky za 
skúšobného komisára, nákup žineniek pre karate 
(tatami), oblečenia, chráničov, tréningových pomôcok, 
štartovné, ubytovanie a doprava licencovaným 
prepravcom na súťaže, zvýšenie tréningovej kvalifikácie 
- účasť na kurzoch, školeniach a seminároch. 

500,00 € 

6. Klub aikido - 
sebaobrana 

Činnosť klubu – nájomné za priestory BUDO KLUBU za 
druhý a tretí kvartál 2017. 

500,00 € 

7. Klub priateľov koní Organizácia medzinárodného podujatia "Deň chovateľov 600,00 € 
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Liptova koní" – prenájom  priestoru, WC, poháre pre 
pretekárov, prenájom elektrocentrály 2 ks, organizácia 
dopravy a parkovanie, úprava pretekárskeho priestoru. 

8. KLUB ŠPORTOVEJ 
GYMNASTIKY A FITNESS 
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

Činnosť klubu – oprava  a zakúpenie nového náradia do 
klubu, nafukovacia akrobatická plocha, sústredenie 
trénerov, organizácia pretekov, nájomné za telocvičňu, 
zakúpenie gymnastických cvičiek, mozoľníkov  , 
jednotných trikotov , popísanie logom klubu, 
kancelársky materiál, hygienické potreby a drogéria, 
doprava licencovaným prepravcom, MHD, vlaky a 
autobusy, zaplatenie registrácií v národných federáciách 
(SGF) a zaplatenie poplatkov za školenia a semináre 
trénerov a rozhodcov, štartovné na preteky a festivaly. 

1.000,00 € 

9. Komunitná nadácia 
Liptov 

Organizácia podujatia „Barlatón 2017“ – kúpa a tlač 
tričiek, služby fotografa, tvorba záznamu, propagácia a 
ozvučenie. 

600,00 € 

10. LIPTOV RIDE Organizácia preteku „Liptov Ride 2017“ - občerstvenie 
pre pretekárov v deň pretekov (obed + čaj), časomiera, 
dresy a tričká pre pretekárov, prenájom Domu Kultúry 
v Liptovskom Mikuláši a požičanie vysielačiek. 

1.000,00 € 

11. Liptovský šachový zväz Činnosť klubu – účasť na Majstrovstvách Európy 
v Mamaii (ROU) a účasť na Majstrovstvách Európskej 
Únie v Koutech nad Desnou (CZE) - príspevok na účasť 
(ubytovanie, stravovanie) a poplatky vyhlásené 
usporiadateľmi a Európskou šachovou federáciou. 

500,00 € 

12. Liptovský školský 
lukostrelecký klub 

Činnosť klubu – nákup lukostreleckého materiálu ( luky, 
príslušenstvo k lukom, šípy) , nákup náhradných dielov 
do terčovníc. 

300,00 € 

13. DAGMAR LIZÚCHOVÁ Realizácia 5 dňového športovo-outdorového kempu v 
priestoroch LM - zapožičanie kajakov, viest, pádiel, člna, 
inštruktor jazdy na kajakoch, doprava licencovaným 
prepravcom, strava pre účastníkov a prenájom 
priestorov na realizáciu. 

600,00 € 

14. Lucia Jurkovičová 
DANCE AGENCY - 
FREEZE 

Street art záverečný tanečný koncert (svetelná technika 
a moderátor), štartovné a cestovné poplatky na tanečné 
súťaže v roku 2017. 

500,00 € 

15. Mestský plavecký klub 
Delfín Liptovský Mikuláš 

Organizácia plaveckého preteku“ Veľká cena Liptova“ – 
prenájom bazéna, prenájom elektronickej časomiery, 
ubytovanie a strava rozhodcov, diplomy, medaile 
a vecné ceny pre víťazov jednotlivých disciplín. 

1.000,00 € 

16. Modelklub LIPTOV Organizácia medzinárodnej letecko-modelárskej súťaže 
„OBRIE MODELY 2017“ – mobilné WC, stravovanie 
súťažiacich, ceny a poháre, označenie 
súťažiacich/usporiadateľov, zabezpečenie zdravotnej 
služby pre súťažiacich a divákov. 

500,00 € 

17. Olympijský klub Liptova 
Liptovský Mikuláš 

Na činnosť klubu – doprava licencovaným prepravcom 
na športové podujatia členov OKL. 

175,00 € 

18. Player, s.r.o. Organizácia podujatia „NIGHT RUN 2017“ – materiálne 
a technické zabezpečenie, sprievodný program 
(honoráre), občerstvenie pre bežcov, marketing, 
reklama, časomiera, moderátor, ceny pre súťažiacich. 

500,00 € 
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19. Slovenský červený kríž Nákup zdravotníckeho materiálu (materiál na vybavenie 
lekárničiek, digitálny tlakomer) a vybavenia na 
zabezpečenie zdravotníckeho dozoru pre mestom 
Liptovský Mikuláš organizované akcie (tričká s logom 
SČK). 

625,00 € 

20. Gabriela Sokolová Nákup športovej výbavy na hru Boccia a realizáciu 
tréningov a spoločného turnaja v Liptovskom Mikuláši 
pre ZŤP osoby z celého Liptova (lopty, časomiera, 
indikátor farby, nájom za priestor, rampa). 

500,00 € 

21. Športový klub Liptovský 
Mikuláš 

Organizácia XXVII. ročníka "Pohára Liptova" v modernej 
gymnastike a účasť na súťažiach (prenájom haly, ceny 
pre víťazov, občerstvenie a banket, štartovné na 
pretekoch, členské poplatky zväzom, nákup športového 
materiálu). 

1.000,00 € 

22. Športový klub - stolný 
tenis Liptovský Mikuláš 

Činnosť klubu – nájom telocvične v roku 2017 a nákup 
športového materiálu (dresy, loptičky a poťahy). 

300,00 € 

23. Športový klub GRAFON Činnosť klubu – kord komplet elektrický s čepeľou allstar 
s pištolovou rúčkou, maska kordová FIE 1600N, mundúr 
pánsky FIE Ecostar 800N. 

400,00 € 

24. Taekwondo 4U 
Liptovský Mikuláš 

Činnosť klubu – nákup tatami.  500,00 € 

25. Telovýchovná jednota 
Kriváň Liptovský 
Mikuláš 

Činnosť klubu – cestovné (doprava na súťaže 
licencovaným prepravcom), štartovné na súťažiach, 
nákup športovej výstroje. 

300,00 € 

26. Tenisový klub RELAX 
Liptovský Mikuláš - 
Palúdzka 

Činnosť klubu – registračné poplatky, štartovné, doprava 
licencovaným prepravcom, športový materiál, poháre, 
medaily, diplomy pre účastníkov, školenie kapitánov 
a trénerov, údržba tenisového areálu (dosypanie  
antuky, oprava oplotenia), nájom haly a telocvične. 

500,00 € 

27. Volejbalový klub 
Rachmaninka Liptovský 
Mikuláš 

Činnosť klubu – prenájom tréningovej haly a doprava 
licencovaným prepravcom  na súťaže. 

300,00 € 

28. YACHT CLUB LIMAR – 
RÁZTOCKÁ ZÁTOKA 

Činnosť klubu – organizácia  pretekov - ceny pre víťazov, 
poháre, diplomy, technické zabezpečenie (prenájom NN 
rozvádzača a káblov, ozvučenie, propagácia podujatia, 
prenájom lodí na zabezpečenie záchrany, rozhodcovská 
loď s rozhodcom) a materiálové zabezpečenie pretekov 
(občerstvenie).  

300,00 € 

  SPOLU:   15.000,00 € 

 

 Po krátkej diskusii komisia v žiadosti Olympijského klubu Liptova upravila účel použitia 

dotácie z: činnosť klubu – doprava licencovaným prepravcom na športové podujatia členov OKL 

a úhrada štartovného na súťažiach na aktuálny účel: Na činnosť klubu – doprava licencovaným 

prepravcom na športové podujatia členov OKL. 

 

 

 



 

 
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, tel: +421 44 556 51 11-12, fax: +421 44 562 13 96,  

e-mail: lmikulas@mikulas.sk, IČO: 00315524, DIČ: 2021031111 
 

6 

d) neodporúča 

primátorovi mesta poskytnúť granty, nasledujúcim združeniam: 

1. Miestny kynologický klub Demänová, žiadal finančnú dotáciu na nákup kynologických potrieb 

pre výcvik psov. Dôvodom vylúčenia bol nedostatok financií na prerozdelenie a minimálna podpora 

športovej činnosti detí a mládeže v zmysle grantovej výzvy. 

2. Motoklub Liptov-Liptovský Mikuláš, žiadal finančnú dotáciu na realizáciu medzinárodných 

motocyklových zrazov. Dôvodom vylúčenia bola nulová základňa detí a mládeže. 

 

Vypracovaný návrh bol členmi komisie odsúhlasený. 

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

 

Bod VI. 

 Komisia športu neprerokovávala žiadne operatívne úlohy. 

 

Predseda komisie Karol Székely poďakoval zúčastneným členom komisie a ukončil zasadnutie 

komisie športu. 

 

Najbližšie zasadnutie komisie športu sa uskutoční 01. júna 2017 (štvrtok) o 15.00 h 

v zasadačke č. 403 (IV. poschodie) mestského úradu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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

V Liptovskom Mikuláši dňa 22. marca 2017 


