
Komisia športu pri MsZ v Spišskej Novej Vsi

Zápisnica

Dátum a miesto konania: 27. 6. 2019, zasadaciamiestnosť MsÚ SNV

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Úvod
2. Predloženie žiadostí športových klubov o finančnú dotáciu
3. Rozbor" Akčného plánu mesta" ktorý bude základom pre tvorbu rozpočtu 2020 a programového
rozpočtu na 3 roky 2020 - 2022, prípadne bude podkladom aj k ďalším zmenám rozpočtu už v roku 2019
4. Vyhodnotenie plnenia rozvojového plánu mesta s ciel'om navrhnúť priority/projekty/aktivity do konca
roku 2021/2022
5. Rôzne
6. Záver

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

K bodu 2
celkový
rozpočet

1. Modelársky klub ZMoS 1 950,00 € 800,00 € O €
Účel: Finančnévýdavky na účasť pretekára a prípravu na súťaže: Majstrovstvá Slovenskaa Majstrovstvá Európy
v raketovom modelárstve.
Pozn. komisia odporučila preveriť súvis medzi Modelárskym klubom ZMoS a Letecko-modelárskym klubom, na
základe zistení odporučí výšku dotácie - žiadosť bude posúdená v nasledujúcej komisii športu.

ŽiADATEĽ: požadované odporúčané

2. Klub SLOVENSKÝCH TURISTOV
PRiElOM SPIŠSKÁ NOVÁ VES

500,00 € 150,00 € 100,00 € 

Účel: 25. výročie KST PRIELOM SNV, náklady na propagáciu (tlač pozvánok, pamätných listov, .... )

3. Horolezecký klub ClimBeer
19000,00 € 999,00 € 999,00 €

Účel: realizácia projektu Sedem panenských vrcholov (Grónsko - doprava, prenájom plachetnice, poistenie, ... )

4. Futbalový klub NOVES SNV 1 200,00 € 800,00 € 500,00 €
Účel: dotácia na organizáciu Memoriálu Alexandra Nagyavo futbale bývalých hráčov.

5. Športový klub Lesov mesta SNV 2 000,00 € 1 000,00 € O €
Účel: l. mestská bowlingová liga, zjazdové bežkové lyžovanie, cyklistika okres SNV



Uznesenie č. 8/2019
Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva, predloží primátorovi mesta Ing. Pavlovi Bečarikovi na
schválenie navrhnutú výšku dotácie pre:

Modelársky klub ZMoS vo výške O €, 
Klub SLOVENSKÝCH TURISTOV PRIELOM SNV vo výške 100,00 €, 
Horolezecký klub Climbeer vo výške 999,00 €, 
Futbalový klub NOVES vo výške 500,00 €, 
Športový klub Lesov mesta SNV vo výške O €. 

HLASOVANIE komisie na navrhnutú výšku dotácií:
ZA: 6
PROTI: O

K bodu 3 a 4

Stretnutia komisie športu sa zúčastnili hostia: Ing. Paveleková, vedúca referátu rozvoja mesta, Ing.
Záborská, riaditeľka OOCR, Ing. Gonda, viceprimátor mesta.

Ing. Paveleková informovala prítomných, že na základe zákona č. 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja
má mesto vypracovaný "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja" (PHSR). Úlohou komisie je určiť:

• či je vyhodnotenie v aktuálnom znení dostatočné,

• či sú schválené uvedené opatrenia a indikátory postačujúce.

Komisia rozanalyzovala opatrenie 4.1. Skvalitnenie a sprístupnenie športovej infraštruktúry mesta a v meste
pre športovú širšiu verejnosť a opatrenie 4.2. Zlepšenie stavu existujúcich a vytvorenie nových možností
a vol'nočasových zón pre krátkodobú a víkendovú mestskú a prímestskú rekreáciu. Na základe vyššie
uvedeného komisia navrhla do PHSR doplniť:

Uznesenie č. 9/2019

• údaj o ploche novovybudovaných rekreačných a vol'nočasových zón - opatrenie 4.2. v závere
plnení cieľa (tabuľka),

• do 4.2. doplniť opatrenie aby ihriská školských dvorov boli vol'nočasové zóny pre verejnosť,

• komisia navrhla doplniť do PHSR pilotný projekt - na každom sídlisku v meste vo vyššej miere
sprístupniť verejnosti športoviská v areáloch škôl aj mimo času školského vyučovania (zabezpečenie
kamerových systémov, osvetlenie, správca športovísk),

• v "Akčnom pláne" na rok 2019 zaktualizovať údaje v súlade s plánovaným rozpočtom na rok 2019, 
ostatné aktivity presunúť do nasledujúceho roka.

HLASOVANIE komisie športu na odporúčanie:
ZA: 6 
PROTI: O

K bodu S
MUDr. Fulková reagovala na bod č. 33 "Akčného plánu na rok 2020" - overiť, či rekonštrukcia
tenisových kurtov zahŕňa aj rekonštrukciu budovy,
Július Straka navrhol sprístupniť letné kúpalisko športovcom zo športových klubov registrovaných
v RŠK na účel regenerácie po prejednaní podmienok s riaditeľom STEZ Ing. Hovaňákom,
členovia komisie sa jednohlasne zhodli na prizývaní riaditeľa STEZ Ing. Hovaňáka na každú
nasledujúcu komisiu športu.

MUDr. Fulková požiadala komisiu o schválenie dotácie Tenisovému klubu na organizáciu turnaja.
Uznesenie č. 10/2019
Výška dotácie bude navrhnutá hlasovaním" per rollam". Po prijatí žiadosti o dotáciu bude žiadosť zaslaná
členom komisie mailom a navrhnutá čiastka predložená na schválenie primátorovi mesta Ing. Bečarikovi.
HLASOVANIE komisie na odporúčanie:
ZA: 6
PROTI: O



Uznesenie Č. 11/2019
Komisia športu odporúča vedeniu mesta umožniť športovcom z klubov, ktoré sú združené v RŠK vstup na
letné kúpalisko v určitú hodinu za zvýhodnenú cenu.
HLASOVANIEkomisie na odporúčanie:
ZA:6 
PROTI: O

K bodu 6
Presedakomisie Oliver Búza ukončil rokovanie a určil nasledujúci termín stretnutia na september 2019.

Oliver Búza
predseda Komisie športu


