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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

 

 
Z Á P I S N I C A  č. 2/2021 

zo zasadnutia komisie športu pri mestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši 

              

 
Prítomní:  Mgr. Ján Smieško – pripojený 
 Ing. Milan Mikušiak – pripojený 
 Ľuboš Trizna – pripojený 
 MUDr. Andrea Žideková – pripojená   
 Ján Laco – pripojený – o pár minút neskôr  
 Mgr. Veronika Majerčíková – pripojená 
Prizvaní:  Mgr. Juraj Sabol – Kids Fun Academy - pripojený 
  
Pripojený: Mgr. Táňa Šufliarska - poslankyňa 
Dátum: 25. február 2021 
Hodina: 15.00 h 
Miesto: online videokonferencia 
Komisiu viedol:  Mgr. Ján SMIEŠKO - predseda 
 
Program: 

1. Príprava rozpočtu - príspevok mesta do mestských športových klubov v roku 2021 

2. Rôzne (podľa návrhu jednotlivých členov komisie)  

 
Predseda komisie Mgr. Ján Smieško privítal zúčastnených a otvoril rokovanie komisie športu. 
Pozvánky spolu s materiálmi boli riadne a načas poslané.  
 
Na úvod informoval predseda o žiadosti zo strany vedúcej oddelenia mládeže, športu a kultúry 
PhDr. Dany Guráňovej o pridanie bodu do programu rokovania  –  Výzva Fondu na podporu 
športu na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu "Výstavba, 
rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry" č.2020/001).  
Následne predložil aj návrh pani poslankyne Mgr. Šufliarskej ohľadom zaradenia Kids Fun 
Academy do siete škôl.  
 
Podoba rozšíreného programu:  
 

1. Príprava rozpočtu - príspevok mesta do mestských športových klubov v roku 2021. 

2. Žiadosť o zaradenie centra voľného času Kids Fun Academy do siete škôl 

3. Výzva Fondu na podporu športu na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku v 
rámci programu "Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry" 
č.2020/001).  

4. Rôzne (podľa návrhu jednotlivých členov komisie) 
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Pán viceprimátor Ľuboš Trizna upozornil na fakt, že športová komisia nemá kompetencie na to, 
aby dala stanovisko k CVČ.  
Do diskusie sa zapojila aj pani MUDr. Žideková, ktorá odprezentovala stanovisko Obecnej školskej 
rady, kde bolo jednohlasne zamietnuté zaradenie Kids Fun Academy do siete škôl.  
 
Pán viceprimátor Trizna podal pozmeňovací návrh k programu, aby bol bod 2 zaradený do bodu 
rôzne, nakoľko sa o tomto bode nemôže hlasovať.  
 

Členovia komisie športu schválili pozmeňujúci návrh v programe rokovania tak ako uviedol 
pán viceprimátor Trizna.   
Hlasovanie: za: 3, proti: 0, zdržal sa: 1. 
 

 
Bod I. Príprava rozpočtu - príspevok mesta do mestských športových klubov v roku 2021 

Predseda uviedol, že na základe preštudovania obdržaného návrhu rozpočtu nemá žiadne ďalšie 

otázky. 

 

Uznesenie: 

Komisia športu súhlasí a odporúča prijať príspevok do mestských športových klubov v navrhovanej 

výške.   

 
Členovia komisie športu schválili toto uznesenie:   
Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 

 

Bod II. Výzva Fondu na podporu športu na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku            
v rámci programu "Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry" č.2020/001).  
 

Predseda na úvod povedal, že pozval PhDr. Danu Guráňovú, aby sa zúčastnila komisie, avšak 

nakoľko mala v tom čase Komisiu kultúry, nemohla pozvanie prijať. Ďalej informoval o projekte, 

ktorý bol navrhnutý do tejto výzvy. Ide o projekt náteru strešných väzníkov zimného štadióna.  

Predseda položil otázku: Nakoľko je tento projekt urgentný a či je nutné ho realizovať práve z tejto 

výzvy.   

Pán viceprimátor ozrejmil situáciu a vysvetlil, prečo bol vybraný práve tento projekt.  

Pán Milan Mikušiak predložil druhý projekt, ktorý sa týkal výmeny umelej trávy v areáli štadióna 

MFK Tatran.  

 

Pán Ján Laco sa informoval či nie je možné do výzvy zapojiť rekonštrukciu nevyhovujúcej šatne 

rozhodcov na zimnom štadióne. 
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Pán viceprimátor Trizna dal návrh, aby Mesto Liptovský Mikuláš požiadalo o náter strešných 

väzníkov zimného štadióna a Mestské športové zariadenia by predložili projekt na výmenu umelej 

trávy.  

 

Uznesenie: 

Komisia športu odporúča MsZ schváliť účasť mesta LM na projekte "renovácia strešných 
väzníkov" a Mestským športovým zariadeniam na projekte "rekonštrukcia umelej trávnatej 
plochy" v rámci Výzvy na podporu športu z programu "Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia 
športovej infraštruktúry č.2020/001). Zároveň odporúča MsZ schváliť 50% finančnú spoluúčasť na 
oboch projektoch. 

  Členovia komisie športu schválili toto uznesenie:   

Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
 
 
Bod III. Rôzne - Žiadosť o zaradenie centra voľného času Kids Fun Academy do siete škôl 

 
K bodu dostal slovo Mgr. Juraj Sabol, ktorý predstavil Kids Fun Academy a informoval členov 
komisie o zámeroch tohto občianskeho združenia.  
 
K téme sa vyjadrila aj pani poslankyňa Šufliarska, ktorá vysvetlila dôvod, prečo navrhla zaradenie 
tohto bodu na rokovanie Komisie športu a prezentovala svoj názor na danú tému.  
MUDr. Žideková vysvetlila problematiku duplicitného financovania.  
Pán viceprimátor Trizna doplnil otázku ohľadne financovania a dal do pozornosti § 7 a, odsek  9 
Zákona č. 597/ 2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.  
 
Pán viceprimátor vyslovil návrh, aby sa Kids Fun Academy nestalo centrom voľného času, ale aby 
sa uchádzalo o dotáciu z rozpočtu mesta ako občianske združenie.  
 
Záver:  
 
Komisia športu podporuje činnosť projektu Kids Fun Academy, ale k jej žiadosti o zaradenie do 
siete škôl nemôže zaujať žiadne stanovisko.  
 
Členovia komisie športu schválili záver z tohto bodu tak ako je vyššie uvedené.  

Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
 

 Na záver predseda komisie Mgr. Ján Smieško poďakoval všetkým členom komisie ukončil 
zasadnutie. 
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Zápisnicu schválil: Mgr. Ján SMIEŠKO – predseda komisie  ............................................  
  
 
 
 
Zapísala: Mgr. Veronika MAJERČÍKOVÁ – tajomníčka komisie  ............................................   
 
V Liptovskom Mikuláši dňa 26. február 2021  


