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LIPTOVSKÝ MESTSKY URADMIKULÁŠ

Zápisnica č.2. /2022
Zo zasadnutia komisie športu pri mestskom zastupiteľstve, ktorá sa konala

31.08.2022 © 17:00 hod.
(priestory MsP v LM)

Prítomní: viď priložená prezenčná listina

Program:
1. Otvorenie
2. Nová zmluva medzi Mestským hokejovým klubom MHK32 L. Mikuláš a

občianskym združením Hokejové talenty MHK32 L. Mikuláš v súvislosti

s novou sezónou Tipos Extraligy.

3. Rôzne (podľa návrhu jednotlivých členov komisie).
4. Záver

e Predseda komisie športu Mgr. Ján Smieško privítal prítomných na
mimoriadnom zasadnutí, ktoré členovia komisie športu zvolali po mestskom
zastupiteľstve, ktoré sa konalo 25.08.2022.
Zároveň oboznámil prítomných s programom zasadnutia.
© Ľuboš Trizna � navrhol uzatvoriť zmluvu na obdobie dvoch rokov, aby nastala
dlhodobá spolupráca a následne ju dopíňať dodatkami k zmluve.

Druhý návrh- uzatvoriť zmluvu na 1 rok ado 31.12.2022 oznámiť, či sa dohodli

subjekty na dlhodobej spolupráci, ktorá by sa následne uzatvorila (24-36 mesiacov)
formou Dodatku ku zmluve.
e Vlastimil Škandera (za MHK32) � Dňa 02.06.2022 bol zaslaný návrh zmluvy,
kde bolo uvedené, uzatvoriť zmluvu na 3 roky a potom ju riešiť jednotlivými dodatkami,
ale nedošlo k hľadaniu riešenia, bola to úplne jednoduchá zmluva. Po dvoch
mesiacoch prišla odpoveď. Návrh zo strany Občianskeho združenia bol uzatvoriť
zmluvu na 8 mesiacov.

MUDr. Žideková � položila otázku, prečo je problém s podpísaním zmluvy.
Odpoveď- nie je zhoda v trvaní zmluvy.
O Milan Sejna � (za OZ Hokejové talenty) � pripraviť zmluvu poriadne, aby bola

koncepčná a navrhujú preto 8 mesiacov, aby vedeli ako bude spolupráca pokračovať.
Súhlasia so všetkými bodmi v zmluve.
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e Silvia Čerstvík �(za OZ Hokejové talenty)- neprišlo ku koncepčnej dohode, sú
ochotní podpísať zmluvu, ale na tých 8 mesiacov.
e Ján Laco � prebiehalo turbulentné obdobie počas 4 rokov, v klube sa to

stabilizovalo, je to akceptovateľné a treba začať pracovať koncepčne.
Návrh � uzatvoriť zmluvu na 8 mesiacov.

e Mgr. Martin Alušič � 8 mesiacov je dosť na zistenie skutočného stavu vecí.
Nová zmluva by mala dať na všetko odpoveď počas tých 8 mesiacov.
- Mudr. Andrea Žideková:
Návrh: Uzatvoriť zmluvu medzi MHK32 a OZ Hokejové talenty a podpisom novej
zmluvy zanikne platnosť starej zmluvy.

Uznesenie: Komisia športu odporúča uzatvoriť Zmluvu o združení medzi MHK32
a OZ Hokejové talenty na sezónu 2022/2023 s tým, že odporúča do 31.12.2022
uzatvoriť novú zmluvu na dlhodobejšiu spoluprácu. Komisia očakáva, že súčasťou
tejto dlhodobejšej spolupráce bude aj koncepcia rozvoja seniorského a mládežníckeho
hokeja v Liptovskom Mikuláši.

Za 4
Proti: 0
Zdržal sa:0

o Rôzne: Ľuboš Trizna � vyriešiť problém s plesňami v šatniach, na základe
telefonickej sťažnosti zákonného zástupcu dieťaťa. Návrh p. Triznu - (vyskúšať nové

nátery, prípadne lepšie vykurovať priestory.
e Ján Laco: robia všetko čo môžu, je tam zlá izolácia, tá stavba je špecifická, je
tam teplotná zrážanlivosť.

e Záver: Na záver predseda komisie športu Mgr. Ján Smieško poďakoval
prítomným za účasť.

V Liptovskom Mikuláši „31.08.2022

(1
Zapísatá: PhDr Oľga Magerčiaková . Ján Smieško
vedúca oddelenia škôl a škol. zariadení predsta komisie športu
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PREZENČNÁ LISTINA
zo zasadnutia komisie športu pri messkom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši,

konaného dňa 31. augusta 2022 o 17.00 h v zasadacej miestnosti č. 709 MsP

Vimu1. Mgr. Ján SMIEŠKO SM
/

2. Ing. Milan MIKUŠIAK

3. Ľuboš TRIZNA /
4. MUDr. Andrea ŽIDEKOVÁ

6. PhDr. Oľga Magerčiaková ať
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