
MESTO PRE VŠETKÝCH

Kd MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MESTSKÝ ÚRAD

LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ

ZÁPISNICA č. 1/2022
zo zasadnutia komisie športu pri mestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši

Prítomní: Mgr. Ján Smieško
Ing. Milan Mikušiak
Ľuboš Trizna
MUDr. Andrea Žideková ( o 16:00h)
Ján Laco
Mgr. Simona Ivanová

Zúčastnený: podľa prezenčnej listiny

Dátum: 12. máj 2022
Hodina: 15.00h
Miesto: zasadacia miestnosť MFK Tatran
Komisiu viedol: Mgr. Ján SMIEŠKO - predseda

Program:

1. Úprava časového harmonogramu dobudovania štadióna MFK Tatran L. Mikuláš (predkladá
člen komisie Ing. Mikušiak).

2. Udržateľnosť prevádzkovania športovísk z pohľadu zvyšujúcich sa cien energií (predkladá člen

komisie Ján Laco).
3. Finančná situácia športových klubov v meste Liptovský Mikuláš. ktoré majú

navrhovaný/schválený príspevok z rozpočtu mesta a ich požiadavky na financovanie do

budúcnosti (predkladajú zástupcovia jednotlivých organizácii formou diskusného príspevku v

trvaní max 5.min).

Predseda komisie Mgr. Ján Smieško privítal zúčastnených a otvoril zasadnutie komisie športu. Na

úvod da! hlasovať o schválení predloženého programu komisie, ktorý členovia komisie schválili

(4/4 hlasov). Predseda komisie otvoril rokovanie komisie podľa programu.

Bod. Úprava časového harmonogramu dobudovania štadióna MFK Tatran L. Mikuláš

(predkladá člen komisie Ing. Mikušiak).
Predseda požiada! Ing. Mikušiaka o predloženie tohto bodu a udelil mu slovo.

Ing. Mikušiak predniesol nasledovné:
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Projektová dokumentácia (PD), ktorú objednalo mesto LM v hodnote 20.000.- eur s DPH bude

objednávateľom vložená ako nepeňažný vklad do MSZ, s.r.o.

Druhá časť PD , ktorú objedná MFK Tatran, bude obdobným spôsobom vložená do MSZ, s.r.o.

Pokiaľ to bude možné, mesto zabezpečí prostredníctvom reklamy pre MFK Tatran financie na

tento úkon.

Táto hodnota by sa odrátala od ceny za 10% podiel MFK Tatran pri jeho predaji mestu.

MSZ, s.r.o po obdížani PD podajú žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu.

Cena PD bude znížená o projektové práce dvoch tribún za bránkami, akurát bude treba

doprojektovať predíženie západnej tribúny pre cca 250 sedadiel.
Ihrisko bude aj pri tomto variante potrebné posunúť o cca 5 m smerom k železnici.

Cenu v krátkej dobe projektant vyčísli a upravi jej výšku.
Po získaní SP na stavbu oslovi investor SFZ a Fond na podporu športu o dotáciu na uvedené dielo

so športovou záštitou zo strany MFK Tatran LM a osloví VÚB, a. s. o nový úver.

Medzitým by sme sa mali vrátiť k úkonu odkúpenia 10% podielu v MSZ, s.r.o mestom LM od MFK

Tatran LM, aby sa uľahčil jednotlivé procesy. V prípade 100% vlastníctva MSZ, s.r.o mestom LM

bude treba procesne domyslieť ako financie dostať z mesta do MSŽ, s.r.o. Opakovať súčasný
model cez Tatran by som nedoporučoval, nakoľko je problematický. Ako je nám známe z dôvodu

rozpočtového provizória v posledných rokoch MFK Tatran nebolo vyplatených cca 500.000 eur na

činnosť, ktoré boli plánované v rozpočtoch. Z toho dôvodu by sa mohli použiť na výstavbu a mesto

by mohlo vyčleniť na túto investíciu ďalších 1.000.000.-eur, čo by bol dobrý základ pre realizáciu

diela.

Po zjednodušení objektovej skladby diela dôjde k zníženiu jeho ceny. Cena diela bude určená

projektantom a následne skutočne vysúťažená. Všetky financie použité na výstavbu by sa pretavili

do majetku mesta, nakoľko mesto by bolo 100% vlastníkom MSZ, s.r.o.

Z časového hľadiska potreby financovania by prvé financie pre MSZ, s.r.o boli potrebné až niekedy
v máji 2023, kedy by sa začali platiť prvé faktúry za vykonané práce.

k

Časový harmonogram akcie:

1. V súčasnom období je vysúťažená PD na realizáciu 1. aj 2. etapy a to: osvetlenie štadióna,

vykurovanie trávnika, realizáciu kamerového a turniketového systému, dobudovanie tribún.

Vypracovanie PD na dobudovanie kapacity štadióna na 3500 sedadiel! sa presúva do

2.etapy, nakoľko doplnenie kapacity na nové očakávané počty určené z ULK a SFZ na

2000 sedadiel sa uskutoční dobudovaním na existujúcich tribúnach.

2. Realizáciu PD 1.etapy predpokladáme v termíne do 15.7.2022 , následne budú prebiehať

úkony k vydaniu stavebného povolenia a vysúťaženia dodávateľa diela.

3. Termín ukončenia všetkých úkonov 1. etapy predpokladáme do 30.11.2022.
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4. Následným krokom bude zahrnutie diela do rozpočtu mesta na rok 2023, jeho schválenie

MsZ v termíne do 31.12.2022

5. Začiatok výstavby predpokladáme v termíne od 1.3.2023

Ukončenie výstavby sa očakáva do 30.8.2023, s tým, že trávnik sa bude dať využívať od

15.9.2023.

7. V období výstavby štadióna vrátane doby prípravy trávnika bude klub využívať štadión NTC

Poprad.

6

Ďalej pripomenul, že do začiatku ďalšieho kola Fortuna ligy (16.7.2023) musí byť 1. a2. etapa
dobudovania štadióna pre potreby Fortuna ligy minimálne začatá, inak bude MFK Tatran, a. s.

vylúčený zo súťaže.

P. Mikušiak dal ešte do pozornosti petíciu, ktorú spísali za MFK Tatran proti výstavbe obchodného

domu, ktorú poslali na Ministerstvo životného prostredia. V petícii bojujú proti výstavbe
obchodného domu, ktorá by sťažila už bez tak problematické parkovanie pred MFK Tatran.

Územné rozhodnutie bolo schválené, preto sa pýta či je ešte nejaká šanca zastaviť zámer

investora alebo či mesto rokuje s investorom o možnom odkúpení predmetného pozemku.
Poslanec Kultán reagoval na príspevok p. Mikušiaka, že futbalový štadión je pekne

zrekonštruovaný, že je tu vidno každé jedno euro, čo sa ale nedá povedať o rekonštrukcii zimného

štadióna, kde sa ukradla 1/3 peňazí.

Viceprimátor Trizna v minulosti MsZ odsúhlasilo predaj pozemkov, v rokoch 2011/2012, mesto

LM urobilo chybu, pretože na základe mojich informácií na predmetnom pozemku malo vyrásť
záhradkárstvo, len tá firma, ktorá plánovala tento zámer do 2 rokov, nenaplnila svoj podnikateľský
zámer a do doby 2 rokov od predaja mohlo mesto podľa jedného z článkov zmluvy urobiť zmluvu

o predkupnom práve, aby mesto získalo tento pozemok naspäť, a toto sa tak nestalo. Nevieme

kto pochybil či právne oddelenie alebo vedenie mesta, alebo p. viceprimátor.
Poslanec Repaský sa ohradil, že on s predajom pozemkov nemá nič spoločné.

Viceprimátor Trizna dohovoril, že mesto, tak neurobilo a preto vlastník pozemku ho predal
druhému majiteľovi, na ktorého sa zmluva o predaji už nevzťahovala. Zároveň dodal, že je
potrebné preveriť všetky športoviská a pozemky vedľa nich, aby sa urobili zmena územného plánu,

aby sa predišlo podobným situáciám.

Pán poslanec Kultán na to reagoval, že vtomto momente, keďže je už územné rozhodnutie

schválené vidí jedinú cestu v rokovaní s novým investorom, ktorého predmetom by boli slušné

podmienky k spoluužívaniu nových parkovacích miest, zbytočné prieťahy vo výstavbe by mohli

viesť už len k zbytočne zlým vzťahom s novým investorom do budúcnosti.

d

Viceprimátor Trizna dodal, že mesto s investorom rokuje, avšak zatiaľ nemajú žiadnu odpoveď.
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Uznesenie:
Komisia športu berie na vedomie predloženú správu o úprave časového plánu dobudovania

štadióna MFK Tatran LM a navrhuje pripraviť informatívnu správu do MsZ. ktorú pripravi zástupca
MFK Tatran.

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

Bodlll. Udržateľnosť prevádzkovania športovísk z pohľadu zvyšujúcich sa cien energií

(predkladá člen komisie Ján Laco).

Predseda udelil stovo p. Lacovi - predkladateľ druhého bodu.

P. Laco skonštatova! navyšovanie prevádzkových nákladov v dôsledku zvyšovania cien energii,
ktoré bude mať nepriaznivé dôsledky pre športoviská. Opýtal sa či má mesto LM pripravený nejaký
kľúč podľa, ktorého by mohlo podporiť športové kluby, ktoré prevádzkujú športové zariadenia

zimný štadión. plaváreň. rôzne iné športové haly na území mesta.

P. Guráňová odpovedala. že mesto LM nemá pripravený žiadny kľúč podľa, ktorého by mohlo

finančne pomôcť s touto situáciu. pretože mesto musí v prvom rade finančne zabezpečiť vlastné

zariadenia ako Dom kultúry, múzeum, galériu a pod. ktorým sa taktiež markantne zvýšili

prevádzkové náklady.

Viceprimátor Trizna v decembri minulého roka skrachovala spoločnosť. ktorá mestu LM dodávala

eklektickú energiu, momentálne mesto odoberá elek. energiu od Stredoslovenskej energetiky.
Mesto má 3 mesiace na vyhlásenie nového verejného obstarávania pre dodávateľa elek. energie.,

preto mesto LM momentálne nemôže prisľúbiť žiadnu podporu.

Záver:

Predseda komisie športu na záver tohto bodu skonštatoval, že súčasná situácia zvyšovania energii
sa dotkne každého a vtomto momente nie je možné nájsť systém, ktorým by mesto mohlo

zabezpečiť finančnú pomoc športovým zariadeniam na prevádzku. Bod H. bol prerokovaný
a Komisia športu ho berie na vedomie.

Bodllll. Finančná situácia športových klubov v meste Liptovský Mikuláš, ktoré majú

navrhovaný/schválený príspevok z rozpočtu mesta a ich požiadavky na financovanie do

budúcnosti (predkladajú zástupcovia jednotlivých organizácii formou diskusného príspevku
v trvaní max 5.min).
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Predseda komisie privítal všetkých zástupcov jednotlivých športových klubov, ktoré sú vrámci

dotačného systému mesta LM v priamom zapojení na mestský rozpočet. Postupne im udelil slovo.

Pripomenul dížku diskusného príspevku, ktorá by nemala presiahnuť 5 minút.

KANOE TATRA KLUB

Tajomník � Ivan Cibák
V rokoch 2020/2021 sme boli bez podpory mesta LM na činnosť KTK, bolo to veľmi náročné

obdobie, ak bude táto situácia naďalej pokračovať bude to mať pre nás likvidačné dopady
Rekonštrukcia areálu, ktorá zlepšuje tréningové podmienky a umožňuje nám regulovať vodu vo

vodnom kanály má za následok aj zvýšenie prevádzkových nákladov. Keďže kanoistika je

individuálny šport od štátu sme počas korony nedostali žiadnu podporu spojenú s pandémiou.
Zároveň sa zmenili podmienky pre získanie podpory zo Slovenskej kanoistiky, ktoré mali za

následok, že KTK získalo menší príspevok. KTK je síce individuálny šport, ktorý ale počas

organizovania medzinárodných pretekov priláka do mesta vysoký počet návštevníkov. má veľmi

dobré výsledky, preto je potrebné aby bolo KTK zaradené do dotačného systému s vyššou

podporou. Organizujeme Majstrovstvá Európy vo vodnom slalome, ako aj iné medzinárodné

súťaže. ktoré majú neodmysliteľný prínos aj pre mesto LM

Poslanec Kultán sa opýtal či mesto LM podporilo Majstrovstvá Európy, ak áno v akej výške?
P. Cibák áno mesto LM prispelo, sumou 10.000€ formou objednávky na reklamu.

Hlavný kontrolór mesta LM p. Alušic reagoval na formu akou mesto LM začalo podporovať

športové kluby na území mesta, forma ktorú zvolili je protizákonná konkrétne ide o obchádzanie

zákona. Podobné objednávky mesto predtým neuzatváralo, začalo tak robit. pretože je

v rozpočtovom provizóriu a nemôže poskytovať dotácie. Nie je to dobrá cesta podpory, ja si

uvedomujem. že šport treba podporiť, ale táto forma nie je správna a mala byť odkonzultovaná

s kontrolnými orgánmi mesta.

P. Guráňová nesúhlasí s hlavným kontrolórom. pretože z právneho pohľadu ide o vystavenie

objednávky na reklamné služby o propagáciu mesta LM, na základe objednávky je potom

vystavená faktúra za poskytnuté reklamné služby.

Viceprimátor Trizna nesúhlasí s tým čo povedal hlavný kontrolór, pretože táto forma je v súlade

so zákonom a nedochádza k žiadnemu obchádzaniu zákona.

Hiavný kontrolór poznamenal, že ide o simulovaný právny úkon podľa občianskeho zákonníka.

ktorým sa bude ako hlavný kontrolór zaoberať. Ak bude mať pravdu, budú musieť byť všetky
finančné prostriedky poskytnuté takouto formou vrátené.

Telovýchovná jednota Iľanovo

Štúrova 1989/41. 031 42 Liptovský Mikuláš, tel: +421 44 556 51 11-12, fax: +421 44 562 13 96.
e-mail: imikulas©Omikulas.sk, IČO: 00315524. DIČ 2021031111

5



Predseda klubu � Vladimír Kubo

TJ Iľanovo je na tom veľmi zle po finančnej stránke, pretože dotáciu z mesta LM sme nedostali už

dva roky, ale je potrebné platiť elek. energiu každý mesiac 600 €, ktorú som musel hradiť

z vlastných zdrojov. Prevádzkujeme lyžiarsky vlek. ktorý slúži obyvateľom mesta zadarmo a preto

sme závislí na finančnej podpore z mesta. Počas covidu sa zhoršili športové návyky detí

a mládeže. ktorá vedie k znižovaniu členov Snažíme sa šetriť kde sa dá, na zápasy vonku

chodíme vlastnými autami, s mládežou to nie je také jednoduché, takže tam stále využívame

externých dodávateľov na prepravu. V budúcnosti dúfame v spoluprácu s novým investorom.

Mestský basketbalový klub LM

Predseda � Martin Králik

V MBK fungujú 4 kategórie, všetky v celoslovenských súťažiach, robíme výsledky, ikeď sme

menšinový šport anie sme tak podporovaný ako futbal a hokej v našom meste. Na to aby sme

mohli trénovať musíme platiť nájom za telocvičňu v ZŠ J. Kráľa, čo nás vyjde cca 6 000 � 7.000€,

v jeseni vyšlo nové usmernenie z Ministerstva školstva, ktoré nám ešte zvýšilo nájomné. Je veľmi

náročné fungovať v takejto ťažkej finančnej situácii. Rodičov už viac finančne nemôžeme

zaťažovať. lebo by deti prestali chodiť.

Klub športovej gymnastiky
Predseda � MUDr. Andrea Žideková

Fungujeme na finančnej hrane. za telocvičňu v priestoroch gymnázia musíme platiť nájom,

v priestoroch ZŠ Okoličianska neplatíme nájom za telocvičňu, pretože tam sme ako voľnočasová

aktivita, pretože škola má zriadenú triedu so zameraním na gymnastiku a futbal, avšak podľa

nového usmernenia sa budeme podieľať na úhrade režijných nákladov (elek. energie a pod.).

Taktiež sme nakúpili nové cvičebné pomôcky, bez ktorých sa nedajú nacvičovať niektoré cvičebné

figúry. Nemáme finančné prostriedky na školenia, ktoré sú nevyhnutné na napredovanie v športe.

FC 34 Palúdzka � Liptovský Mikuláš

Riaditeľ � Jaroslav Čulík

Vlastníkom ihriska a areálu je mesto LM a finančná dotácia z mesta nie je dostačujúca. v areály

treba nutne zabezpečiť nasledovné:

e 110m sieťoviny, navýšenie o 3,5m

e zatepliť hlavnú budovu

Štúrova 1989/41. 031 42 Liptovský Mikuláš, teľ: +421 44 556 51 11-12. fax: +421 44 562 13 96.
e-mail: ImikulasE©Omikulas.sk, IČO: 00315524, DIČ: 2021031111

6



© vymeniť vstupnú bránu.

Ďalej by sme chceli vybudovať multifunkčné ihrisko v západnej časti areálu, kde je momentálne len

burina, toto ihrisko by v prevažnej miere slúžilo pre deti a mládež.

Ešte by som rád požiadal mesto LM, ak by to bolo možné, aby nám poskytlo jedného pracovníka

VPS na pomoc pri kosení areálu. Kosenie je veľmi časovo a finančne náročné. Preto ak by bolo

možné pre FC 34 vyčleniť pracovníka, ktorý by mal na zodpovednosti komerčné časti areálu,

podobne ako má MFK Tatran.

P. Guráňová na to reagovala, že pred rokmi bola poskytnutá možnosť klubom, aby sa zlúčili pod

jeden. ktorú ale nevyužil ani jeden klub okrem MFK Tatran. Nie je možné, aby kapacitne

spravovalo všetky športoviská v meste.

P. Čulík oponoval, že v iných mestách to funguje, ako príklad uviedol Spišskú Novú Ves.

P. Mikušiak si myslí. že by to bolo možné v budúcnosti cez MŠZ, s.r.o.

MFK Tatran, o.z.

Predseda � Ing. M. Mikušiak

Nadviazal na ostatné prispevky športových klubov. tak ako oni aj MFK Tatran potrebuje finančnú

podporu mesta na činnosť klubu, nie len na rekonštrukciu a dobudovanie štadióna. Je treba si

uvedomiť. že mesto dobudovaním štadióna, zvyšuje hodnotu svojho vlastného majetku, keďže je

jeho väčšinovým majiteľom. Dobudovanie štadióna nie je len pre Fortuna hgu, ale aj druholigové

štadióny budú o chvíľu musieť spíňať vyššiu úroveň ako avizuje SFZ.
Na záver podotkol, že je nevyhnutná výmena umelého trávnika. ktorá už bola schválená, ale

rozpočtové provizórium ju nedovoľuje spraviť

Záver:

Predseda komisie skonštatoval, že je potrebné schválenie rozpočtu mesta, aby mohli byť v plnej

výške poskytnuté dotácie športovým klubom, aby sa ich finančná situácia zlepšila.

Na záver predseda komisie Mgr. Ján Smieško poďakoval všetkým členom

komisie a ostatným zúčastneným a ukončil zasadnutie.

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, tel: +421 44 556 51 11-12, fax: +421 44 562 13 96,
e-mail imikulasOmikulas sk. 1ČO: 00315524, DIČ 2021031111

7



/

Zápisnic schválil: Mgr. Ján SMIEŠKO � predseda komisie

Zapisala: Mgr. Simona Ivanová � tajomníčka komisie

V Liptovskom Mikuláši dňa 16. mája 2022
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