
 

 

Komisia športu pri MsZ v Spišskej Novej Vsi 

 Zápisnica  

Dátum a miesto konania: 4. 4. 2019 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 
1. Úvod 

2. Posúdenie žiadostí o poskytnutie finančnej dotácie v zmysle VZN č. 6/2013  

3. Predloženie vyžiadaných materiálov z posledného stretnutia Komisie športu (pasportizácia 
športovísk v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, finančné príjmy do športových klubov, zoznam 
športových aktivít a podujatí, ktoré organizuje mesto vrátane ich finančného vyjadrenia) 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

K bodu 1 
Podpredseda Komisie  športu Ľubomír Vaic otvoril zasadnutie a prítomných oboznámil s programom 
zasadnutia. 
 
K bodu 2  
Na základe predložených žiadostí (k 4.4.2019) o poskytnutie finančnej dotácie, komisia odporučila 
poskytnúť dotáciu: 
 

ŽIADATEĽ:  celkový           požadované odporúčané
 rozpočet 

1. Volejbalový klub 5 550 € 1 000 € 700 € 
Účel: Organizácia záverečného turnaja Majstrovstiev SR vo volejbale kadetiek. 
 
2. Občianske združenie Novoveská Huta 1 400 € 500 € 300 € 
Účel: Beh Novoveskou Hutou (ceny, medaily) 
 
3. Plavecký seniorský klub SNV 170 € 150 € 100 € 
Účel: 15. ročník Seniorských majstrovstiev  mesta v plávaní 
 
4. Hockey klub 16 036 € 7 000 € 0 € 
Účel: 1. hokejová liga žien, Organizácia turnaja O pohár primátora mesta SNV, účasť na Slovenskom 
pohári. 
 
5. COMPACT parašutistická skupina 52 000 € 6 000 € 300 € 
Účel: Požičovňa oblohy (tréningové zoskoky, štartovné, cestovné náklady, údržba techniky,...) 
 
6. TJ Tatran 5 100 € 990 € 0 € 
Účel: podpora atletického družstva žien v Atletickej lige 2019 (náklady na ubytovanie, cestovné, 
materiálne vybavenie) 



 
7. Športový klub Iglovia 6 500 € 1 500 € 700 € 
Účel: Organizácia medzinárodných  plaveckých pretekov „Putovný pohár Slovenského raja“ 
 
8. Volejbalový klub 2 850 € 1 000 € 700 € 
Účel: Medzinárodný volejbalový turnaj ml. a st. žiačok v Bílovci – ČR (doprava) 
 
 
9. RTVŠ MIX 6 940 € 1 000 € 999 € 
Účel: Účasť na svetovej Gymnoestráde  v rakúskom Dorbirne 
 
10. SPK MEDVEĎ 400 € 100 € 0 € 
Účel: Florbalový turnaj SPK 2019 (prenájom telocvične, ceny) 
 
11. SPK MEDVEĎ 1 500 € 500 € 200 € 
Účel: Vyhodnotenie bežeckej ligy okresu SNV BLOSNV 2019 (ceny) 
 
12. Klub Slovenských turistov prielom SNV 300 € 150 € 100 € 
Účel: 14. ročník PRECHOD PRIELOMOM HORNÁDU (propagácia, pamätné, účastnícke listy, mapky, 
pozvánky) 
 
13. Republikové koordinačné centrum – kolektív Ideálnej mládežníckej aktivity pri ZŠ Hutnícka, 
SNV 920 € 250 € 200 € 
Účel: Európska súťaž mladých hasičov a dorastencov – Spišský hasičský deň 2019 
 
HLASOVANIE komisie na odporúčanie:  
ZA: 6 
PROTI: 0 
 
Uznesenie č. 3/2019 
Ing. Mrnková  predloží návrh na pridelenie dotácií primátorovi mesta Ing. Bečarikovi na schválenie. 
 
K bodu 3 
Členom komisie športu bola predložená dokumentácia, ktorá bola vyžiadaná na zasadnutí zo             
14. 3. 2019: 
1. pasportizácia športovísk patriacich do majetku mesta (STEZ, školy a školské zariadenia, voľne 
dostupné ihriská a športoviská na území mesta), 
2. dotácie športových klubov (priame, nepriame, CVČ) – prehľad za posledné 3 roky, 
3. investície do športovej infraštruktúry za posledné 3 roky, 
4. zoznam športových aktivít a podujatí, ktoré organizuje oddelenie školstva vrátane ich finančného 
vyjadrenia. 
Na základe predložených materiálov sa členovia komisie zhodli, že je v ich záujme osobne vykonať 
ohliadku predložených verejne dostupných ihrísk a športovísk. Za tým účelom bol dohodnutý termín 
na výjazdové zasadnutie Komisie športu 18. 4. 2019 o 8.00 h za prítomnosti vedúceho oddelenia 
Komunálneho servisu, Tomáša Hamráčka. Cieľom je zhodnotiť možnosti opravy príp. rekonštrukcie 
týchto športovísk s predbežným určením finančného nároku na rozpočet mesta.  
  



K bodu 4 
Člen komisie Július Straka poznamenal, že aktuálne futbalové ihrisko s umelou plochou nespĺňa 
rozmerové požiadavky 105x68 m, je potrebné doplnenie umelej trávnatej plochy. Mgr. Javorský 
poznamenal  možnosť vstúpiť do jednania realizácie tribún, kde by v projekte bola zohľadnená 
možnosť rozšírenia umelej trávy. 
Komisia športu pri MsZ požiadala vedúcu oddelenia školstva Ing. Mrnkovú o tlmočenie požiadavky 
vedeniu mesta na dofinancovanie dotácie pre športové kluby mesta vo výške 150 000 EUR. 
 
K bodu 5 
V závere stretnutia sa podpredseda komisie Ľubomír Vaic poďakoval prítomným za účasť. 
 
 
 
 
 

             Ľubomír Vaic 
         podpredseda Komisie športu 


