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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

 

 
Z Á P I S N I C A  č. 2/2016 

zo zasadnutia Komisie športu pri Mestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši 

              

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

Dátum: 25. február 2016 

Hodina: 15.00 h 

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

Komisiu viedol:  Milan MOČARNÍK - podpredseda 

 

Program:  

1. Schválenie programu rokovania 

2. Informatívna správa o činnosti KTK – vodný slalom za rok 2015 (prioritný šport) 

3. Vyhodnotenie žiadostí o dotácie podaných na základe Grantovej výzvy 2016 

4. Zmena kritérií na vyhodnotenie najlepších športovcov 

5. Operatívne úlohy - rôzne 

 

Predseda komisie Karol Székely nebol prítomný, zúčastnených preto privítal podpredseda Milan 

Močarník. 

 

Bod. I 

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

informatívnu správu o činnosti klubu a dosiahnutých výsledkoch členov klubu za rok 2015. 

 Informoval tiež o tom, že v dňoch 12. – 15.05.2016 sa na Areáli vodného slalomu Ondreja 

Cibáka v Liptovskom Mikuláši uskutočnia Majstrovstvá Európy v slalome. Taktiež bol predložený 

návrh na zmenu termínu podujatia „Vyhodnotenia športovcov mesta“, na skorší, do 20. januára, 

kedy je väčšina reprezentantov Kanoe Tatra Klubu doma. Zdôvodnením je neprítomnosť týchto 

športovcov na „Vyhodnotení športovca roka“ a je veľká škoda, keď sa ho nemôžu nominovaní 

zúčastniť, pretože väčšina je, už v zahraničí na sústredení. 

Komisia zobrala predloženú správu na vedomie. 
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Na základe rokovacieho poriadku komisií zriadených mestským zastupiteľstvom v Liptovskom 

Mikuláši, čl. VII Zasadnutie komisie: Komisia je spôsobilá rokovať a uznášať sa, ak je prítomná 

nadpolovičná väčšina jej členov. Vzhľadom na prítomnosť dvoch jej členov a neprítomnosť troch 

členov, komisia športu nebola spôsobilá rokovať a uznášať sa.  

 

 Podpredseda komisie Milan Močarník poďakoval zúčastneným členom komisie a ukončil 

zasadnutie. 

 

Najbližšie zasadnutie komisie športu sa uskutoční 07. marca 2016 (pondelok) o 15.00 h 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnicu schválil: Milan MOČARNÍK – podpredseda komisie  ............................................  

  

 

 

 

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

V Liptovskom Mikuláši dňa 26. februára 2016 


