
MESTO
SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

Komisia športu pri MsZ v Spišskej Novej Vsi 

Zápisnica 

Dátum: 3.92020

Program: 
1. Úvod
2. Prerokovanie návrhu na 2. zmenu rozpočtu - šport
3. Informácia o dostupnosti športovísk - protipandemické opatrenia štátu
4. Príprava rozpočtu na rok 2021- dotácie pre šport
5. Rôzne
6. Záver

Účasť členov podľa prezenčnej listiny.

K bodu 1 
Predseda komisie športu Oliver Búza privítal prítomných a následne ich oboznámil s programom stretnutia
a otvoril rokovanie komisie športu.

K bodu 2 
Ing. Vladimír Hovaňák, riaditel' STEZ predstavil návrh 2.zmeny rozpočtu mesta v roku 2020 v oblasti Mestská
infraštruktúra športu. Návrh na 2. zmenu rozpočtu v danej oblasti je v celkovej výške 467650 EUR z toho
kapitálové výdavky vo výške 313 650 EUR (rekonštrukcia zimného štadióna, krytá plaváreň a letné
kúpalisko, futbalový štadión).
HLASOVANIE: na základe predloženého návrhu komisia športu odporúča MsZ schváliť 2. zmenu rozpočtu na
realizáciu zámerov v oblasti športu.
ZA:8
PROTI: O 

Uznesenie Č. 3/2020 
Komisia športu odporúča MsZ schváliť predložený návrh 2. zmeny rozpočtu v oblasti Mestská infraštruktúra
športu.

K bodu 3 
Vedúca oddelenia školstva Ing. Dana Mrnková informovala prítomných o využití športovísk (ihrísk) pri školách
počas letných prázdnin. Na bežeckom ovále pri ZŠ na Hutníckej ulici bude v najbližšej dobe realizovaná úprava
povrchu - nová antuka. Riaditeľ STEZ-u Ing. Hovaňák plánuje v budúcnosti zaviesť elektronický systém
objednávania športovísk na súkromné využitie.

K bodu 4 
Ing. Mrnková vyzvala komisiu športu, aby navrhla výšku dotácie pre športové kluby na rok 2021. Členmi
komisie bola navrhnutá dotácia pre športové kluby vo výške 305 000 EUR a jednorázové dotácie 15000 EUR.



HLASOVANIE: Komisia športu odporúča žiadať v roku 2021 celkovú výšku dotácie pre šport - športové kluby
vo výške 320000 EUR spolu (305000 EUR - športové kluby, 15000 EUR jednorazové dotácie).
ZA:8
PROTI: O 

Uznesenie Č. 4/2020 
Komisia športu navrhla žiadať do rozpočtu pre šport na rok 2021 celkovo 320000 EUR. Dotácie pre športové
kluby - 305000 EUR a jednorazové na dotácie 15000 EUR.

K bodu 5 
Ing. Bdžochová, referent oddelenia školstva informovala o pripravovaných športových podujatiach 12. - 13. 9.
2020 Dni cyklistiky na Spiši a o zrušených športových podujatiach kvôli protipandemickým opatreniam Plavecká
štafeta, MŠO.
MUDr. Iveta Fulková vyjadrila záujem zapojiť sa do pripravovaných projektov na výstavbu tenisového
komplexu (projekty sú financované z viacerých zdrojov).

K bodu 6 
Predsedakomisie športu poďakoval prítomným za účasťa rokovanie ukončil.

Oliver Búza v.r.
predseda Komisie športu


