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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

 

 
Z Á P I S N I C A  č. 1/2021 

zo zasadnutia komisie športu pri mestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši 

              

 
Prítomní:  Mgr. Ján Smieško – pripojený 
 Ing. Milan Mikušiak – pripojený 
 Ľuboš Trizna – ospravedlnený 
 MUDr. Andrea Žideková – ospravedlnená/pripojená od 16:00 h  
 Ján Laco – pripojený 
 Mgr. Veronika Majerčíková – pripojená 
Prizvaní:  Mgr. Martin Alušic – hlavný kontrolór - pripojený 
 Ing. Rudolf Huna, st. – člen dozornej rady MHK32 LM - pripojený 
 Milan Čanky – generálny manažér MHK32 LM - pripojený 
Pripojený: Mgr. Vincent Kultan – poslanec  
 Mgr. Táňa Šufliarska - poslankyňa 
Dátum: 04. február 2021 
Hodina: 15.00 h 
Miesto: online videokonferencia 
Komisiu viedol:  Mgr. Ján SMIEŠKO - predseda 
 
Program: 

1. Informatívna správa o činnosti dozornej rady MHK32 a otázky súvisiace s aktuálnou 

situáciou v hokejovom klube 

2. Vyhlásenie súťaže na odstúpenie prvoligovej licencie z MHK32 na iný subjekt  

3. Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 10.09.2020 medzi predávajúcim Mestský hokejový 

klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s., Partizánov 14, Liptovský Mikuláš a kupujúcim: ŠK 32 

Liptovský Mikuláš s.r.o., Jilemnického 736/16, Liptovský Mikuláš  

4. Informácia o výške pôžičky poskytnutej MHK32 v súvislosti s prevodom pozemkov v k.u. 

Okoličné o ktoré je vedený súdny spor (sp.zn.10C/52/2019)   

5. Príprava rozpočtu - príspevok mesta do spoločnosti MHK32 a ďalších športových klubov 

roku 2021  

6. Rôzne (podľa požiadaviek členov komisie) 

 Predseda komisie Mgr. Ján Smieško privítal zúčastnených a otvoril rokovanie komisie 
športu. Pozvánky spolu s materiálmi boli riadne a načas poslané.  
 
Predseda na úvod informoval o pridaní bodu do programu rokovania – v bode Rôzne na žiadosť 
člena komisie Ing. Mikušiaka : Riešenie ihriska s umelou trávou v areáli štadióna MFK Tatran 
Liptovský Mikuláš.  
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Členovia komisie športu schválili zaradenie bodu do programu rokovania tak ako je vyššie 

uvedené.  
Hlasovanie: za: 3, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Členovia komisie športu schválili upravený program rokovania.  
Hlasovanie: za: 3, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 

 
Bod I. Informatívna správa o činnosti dozornej rady MHK32 a otázky súvisiace s aktuálnou  

situáciou v hokejovom klube 

Predseda Mgr. Ján Smieško informoval o ospravedlnení sa členov dozornej rady MHK32 a.s. pána 

Františka Čenku a Ing. Ľubomíra Balca. Predseda vyzval Ing. Rudolfa Hunu, aby objasnil situáciu 

v hokejovom klube. Zaslal všetkým členom komisie pripravené materiály k uvedenému bodu. 

 

Uznesenie: 

Komisia športu odporúča MsZ bezodkladne riešiť činnosť dozornej rady MHK32 a.s. vrátane 

personálnych zmien v dozornej rade MHK32 a.s.   

 
Členovia komisie športu schválili toto uznesenie:   
Hlasovanie: za: 3, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
 

Bod II. Vyhlásenie súťaže na odstúpenie prvoligovej licencie z MHK32 na iný subjekt  

 
Predseda uviedol, že na základe sprístupnených materiálov od vedenia mesta je uvedený bod  
momentálne bezpredmetný.   
Ing. Milan Mikušiak položil otázku k licenčnému konaniu a následnej možnosti jej odpredaja 
v stanovenej lehote. Generálny manažér MHK32 a.s. Milan Čanky vysvetlil situáciu ohľadom 
licencie, čím zodpovedal otázku položenú členom komisie Ing. Milanom Mikušiakom.  
Poslankyňa Mgr. Táňa Šufliarska vyzvala generálneho manažéra MHK32 a.s. Milana Čankyho, 
aby vysvetlil akým spôsobom je plánované zazmluvnenie hráčov dorastu a juniorky, keďže je to 
podmienkou získania licencie na nasledujúcu sezónu.  
Člen komisie Ján Laco doplnil informácie k fungovaniu celého hokeja v meste.  
Poslanec Mgr. Vincent Kultan sa pridal do diskusie so svojou faktickou poznámkou.  
V tomto bode boli vypočuté viaceré názory členov komisie športu, ako aj prizvaných hostí, ako by 
mala fungovať spolupráca s mládežou a iné problémy v klube.  
 
Uznesenie: 

Komisia športu odporúča v prípade získania extraligovej licencie pre MHK32 a.s. na sezónu 

2021/2022 a jej prípadný prevod na tretiu osobu MsZ ustanoviť komisiu, ktorá vypracuje 

podmienky súťaže a predloží ich na schválenie MsZ. 

 
Členovia komisie športu schválili toto uznesenie:   
Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0. 
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Bod III. Zmluva o predaji časti mestského podniku 
 
Predseda predniesol, že po porade s právnikom nesúhlasí so stanoviskom vedenia mesta 
o bezpredmetnosti zmluvy.  
Generálny manažér MHK32 a.s. Milan Čanky sa vyjadril, že ŠK 32 Liptovský Mikuláš odstupuje    
od zmluvy.  
Pani poslankyňa Mgr. Táňa Šufliarska poznamenala, že poslanci MsZ nemajú žiaden prístup 
k závierkam MHK32 a.s. Taktiež má za to, že pokiaľ figuruje na obidvoch stranách predmetnej 
zmluvy jedna a tá istá osoba, je to stred záujmov.  
Pán poslanec Mgr. Vincent Kultan položil otázku, ako je možné, že dozorná rada MHK32 a.s. 
nevidela predmetnú zmluvu.  
Generálny manažér Milan Čanky uviedol, že zmluvu dal všade tam, kde to bolo potrebné.  
Hlavný kontrolór Mgr. Martin Alušic upozorňuje, že podľa zmluvy nemá dôvod ŠK 32 LM s.r.o. 
odstúpiť od zmluvy. Odporúčanie hlavného kontrolóra je, že ak má zmluva stratiť platnosť, malo by 
to byť riešené dohodou.  
 
Uznesenie:  
 
Komisia športu sa nestotožňuje s názorom orgánov MHK32 a.s. o bezpredmetnosti zmluvy. Podľa 
názoru komisie športu nadobudla zmluva platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvných strán. 
Komisia športu odporúča predložiť predmetnú zmluvu Komisii finančnej a majetkovo-právnej na 
ďalšie posúdenie a prerokovanie. Komisia športu odporúča zmluvným stranám predmetnú zmluvu 
ukončiť dohodou.  
 

Členovia komisie športu schválili toto uznesenie.  
Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0. 

   
 
Bod IV. Informácia o výške pôžičky poskytnutej MHK32 v súvislosti s prevodom pozemkov 

v k.u. Okoličné o ktoré je vedený súdny spor (sp.zn.10C/52/2019) 
 
Pán Ing. Milan Mikušiak vyslovil, že nebude ako člen komisie zaujímať žiadne stanovisko, nakoľko 
nemá k dispozícií relevantné doklady.  
Pán Ján Laco položil otázku, že aké to môže mať následky na MHK32 a.s., mesto Liptovský 
Mikuláš alebo nového majiteľa.  
Na otázku odpovedá pán poslanec Mgr. Vincent Kultan. Podľa jeho slov to bude mať dopady na 
športovú časť, pretože ak sa preukáže, že bol uvedený krok protizákonný a pozemky sa vrátia 
mestu, klub nebude mať finančné prostriedky na to, aby ich vrátil súkromným investorom.  
Súčasnú situáciu vysvetľuje a dopĺňa aj hlavný kontrolór Mgr. Martin Alušic.  
 
 
Uznesenie:  
 
Komisia športu konštatuje, že zo strany vedenia mesta a MHK32 a.s. nebola poskytnutá informácia 
o výške pôžičky, ktorú poskytli súkromné osoby spoločnosti MHK32 a.s. v súvislosti s pozemkami  
v k. ú. Okoličné. Komisia športu odporúča prerokovať predmetnú problematiku na Komisii finančnej 
a majetkovo-právnej.   
 

Členovia komisie športu schválili toto uznesenie.  
Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0. 
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Bod V. Príprava rozpočtu - príspevok mesta do spoločnosti MHK32 a ďalších športových 

klubov roku 2021  

Predseda komisie informoval členov komisie o stanovisku vedenia mesta k uvedenému bodu. 

Materiál bude predložený na riadnom zasadnutí komisie dňa 25.2. 2021 (pred rokovaním MsZ).  

 Komisia zobrala informatívnu správu na vedomie. 
Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0. 

 
 
 
Bod VI. Rôzne - Riešenie ihriska s umelou trávou v areáli štadióna MFK Tatran Liptovský 
Mikuláš 
 
Pán Ing. Milan Mikušiak prezentuje a vysvetľuje vzniknutú situáciu.  
 
Uznesenie:  
 
Komisia športu berie na vedomie predloženú správu a odporúča predložiť MFK Tatran a vedeniu 
mesta Liptovský Mikuláš alternatívy riešenia vzniknutej situácie.  
 

Členovia komisie športu schválili toto uznesenie.  
Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0. 

 
 
 Na záver predseda komisie Mgr. Ján Smieško poďakoval všetkým členom komisie ukončil 
zasadnutie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápisnicu schválil: Mgr. Ján SMIEŠKO – predseda komisie  ............................................  
  
 
 
 
Zapísala: Mgr. Veronika MAJERČÍKOVÁ – tajomníčka komisie  ............................................   
 
V Liptovskom Mikuláši dňa 05. február 2021  


