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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

 

 
Z Á P I S N I C A  č. 2/2018 

zo zasadnutia komisie športu pri mestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši 
              

 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
Dátum: 23. marec 2018 
Hodina: 15.00 h 
Miesto: zasadacia miestnosť č. 304 v budove MsÚ v Liptovskom Mikuláši 
Komisiu viedol:  Karol SZÉKELY - predseda  
 
Program: 
1. Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta 

Liptovský Mikuláš na roky 2015-2022 s výhľadom do roku 2030 za rok 2017 
2. Informácia o stave športovísk v správe VPS LM (krytá plaváreň, umelý trávnik, mobilná ľadová 

plocha, športová hala-Liptov aréna, Nórske ihriská a verejné športové ihriská) - príprava na 
letnú sezónu 

3. Vyhodnotenie žiadostí o dotácie podaných na základe Grantovej výzve pre rok 2018 - šport 
4. Operatívne úlohy 

 
Predseda komisie, Karol Székely, privítal zúčastnených a otvoril druhé pracovné rokovanie 

komisie športu v roku 2018. Prítomných informoval o programe rokovania komisie. Prítomní 
členovia komisie športu schválili program rokovania tak ako bol navrhnutý. Tajomníčka komisie 
ospravedlnila neprítomnosť PhDr. Dany Guráňovej, dôvodom bola plánovaná pracovná povinnosť 
– rozbory VPS LM. 
Hlasovanie: za: 3, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Bod I. 
RNDr. Michaela Schlegerová (odd. projektového manažmentu) predložila prítomným Informatívnu 
správu o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš 
na roky 2015-2022 s výhľadom do roku 2030 za rok 2017 
 
Uznesenie č. 1/2/2018:  
 
Komisia športu: 
a) prerokovala 
Informatívnu správu o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta 
Liptovský Mikuláš na roky 2015-2022 s výhľadom do roku 2030 za rok 2017 
b) berie na vedomie 
Informatívnu správu o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta 
Liptovský Mikuláš na roky 2015-2022 s výhľadom do roku 2030 za rok 2017 
c) odporúča 
mestskému zastupiteľstvu prerokovať Informatívnu správu o plnení Programu hospodárskeho 
rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015-2022 s výhľadom do roku 
2030 za rok 2017 
Hlasovanie: za: 3, proti: 0, zdržal sa: 0. 
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Bod II. 
 Správu s informáciami o stave športovísk v správe VPS LM (správa bola vopred zaslaná 
a je prílohou zápisnice) predniesol a doplnil pán Tomáš Paprčka. Informoval o správe a údržbe 
jednotlivých športových zariadení.  
Krytá plaváreň: bola sprevádzkovaná v roku 1986, je to budova, ktorá je zastaralá a vyžitá, je tam 
investičný dlh. Do budúcna treba myslieť na financie a komplexnú rekonštrukciu. V júli 2017 bolo 
mesto Liptovský Mikuláš upozornené zo strany Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (ďalej 
RÚVZ) na hygienické nedostatky. Termín odstránenia zistených nedostatkov, stanovený RÚVZ je 
najneskôr v I. Q/2018. 
Umelý trávnik: tajomníčka komisie sa opýtala na problematiku zo zasadnutia komisie športu dňa 
04. 09. 2017 bod. č. III: Existuje dohoda medzi futbalovými klubmi na území mesta 
o bezodplatnom využívaní umelého trávnika MFK Tatran, s tým, že spotrebovanú energiu si platia 
futbalové kluby. Za akých podmienok je možné nefakturovať elektrickú energiu využitú pri užívaní 
umelého trávnika MFK Tatran futbalovými klubmi na území mesta? Pán Székely: táto problematika 
sa riešila na vedení mesta, p. primátor vydal pokyn pre VPS LM  o nefakturovaní elektrickej 
energie pre mestské futbalové kluby, ktoré využívajú umelý trávnik. Predseda komisie požiadal p. 
Paprčku aby situáciu preveril a podal informáciu komisii športu. 
Mobilná ľadová plocha: v roku 2017 boli uskutočnená rekonštrukcia štvrtého kompresora, kupovala 
sa nová chladiaca kvapalina. MĽP pocítila úbytok návštevníkov. 
Športová hala – Liptov aréna: VPS LM zabezpečuje údržbu a revízie v tomto objekte. 
Nórske ihriská: v roku 2017 prebehla veľká rekonštrukcia na multifunkčnom ihrisku na ZŠ Čsl. 
Brigády vo výške 18.584 €.  
Verejné športové ihriská: na základe Rámcovej zmluvy sa VPS LM starajú o dve verejné športové 
ihriská (Palúdzka, Liptovská Ondrašová). 
 Komisia po diskusii zobrala predloženú správu na vedomie. 
 
Bod III. 
 Členovia komisie jednotlivo posudzovali doručené žiadosti o dotácie, ktoré boli pre oblasť 
športu podané na základe Grantovej výzvy pre rok 2018. Všetky žiadosti boli predložené v zmysle 
platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 15/2016/VZN a platnej legislatívy. Originály 
žiadostí so všetkými povinnými prílohami sú k dispozícii na oddelení mládeže, športu a kultúry.  
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 2018. 
  
Uznesenie č. 2/2/2018:  
 
Komisia športu: 
a) prerokovala 
predložené žiadosti o granty v rámci Grantovej výzvy pre rok 2018 pre oblasť športu 
b) berie na vedomie 
predložené žiadosti o granty v rámci Grantovej výzvy pre rok 2018 pre oblasť športu  
c) odporúča 
primátorovi mesta schváliť finančnú dotáciu všetkým žiadateľom v rámci Grantovej výzvy pre rok 
2018 pre oblasť športu (materiál je prílohou zápisnice) 
Hlasovanie: za: 3, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
 
Bod IV. 
 Tajomníčka komisie informovala o pracovnom stretnutí k riešeniu aktuálneho stavu na 
krytej plavárni (ďalej KP). Stretnutie sa uskutočnilo 19. 03. 2018 s cieľom vyriešiť súčasný stav na 
KP. Úlohou VPS LM je zaslať cenovú kalkuláciu na vyriešenie aktuálneho stavu KP, koľko financií 
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zabezpečí VPS LM z vlastného rozpočtu, koľko financií požaduje VPS LM od mesta Liptovský 
Mikuláš 
 
 Predseda komisie Karol Székely poďakoval zúčastneným členom komisie a ukončil 
zasadnutie komisie športu. 
 
Najbližšie zasadnutie komisie športu sa uskutoční 31. mája 2018 (štvrtok) o 15.00 h 
v zasadačke č. 304 (III. poschodie) mestského úradu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápisnicu schválil: Karol SZÉKELY – predseda komisie   ............................................   
 
 
Zapísala: Mgr. Zuzana GREGOROVÁ – tajomníčka komisie  ............................................   
V Liptovskom Mikuláši dňa 23. marca 2018 


