
 

 

Komisia športu pri MsZ v Spišskej Novej Vsi 

 Zápisnica  

Dátum a miesto konania: 14. 3. 2019,  zasadacia miestnosť  MsÚ SNV 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 
1. Predstavenie členov komisie 
2. Náplň činnosti komisie 
3. Návrh na dotáciu pre športový klub Compact 
4. Kompetencie zriaďovateľa 
5. Rôzne 
6. Záver 

 
K bodu 1 
Podpredseda Komisie  športu Ľubomír Vaic privítal prítomných a požiadal členov komisie, aby sa 
jednotlivo predstavili. Následne oboznámil komisiu s programom stretnutia a otvoril rokovanie 
Komisie športu. 
K bodu 2  
Ing. Mrnková, gestor za MsÚ oboznámila prítomných s činnosťami, ktoré Komisia športu a Rada 
športových klubov vykonáva a čo zabezpečuje. Informovala o výške dotácie pridelenej Komisie športu 
a kultúry – spolu 25 000 EUR pre rok 2019, predložila komisii pracovný materiál: 

- VZN č. 6/2013 o poskytovaní dotácie z rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves 
- Štatút vyhlasovania najúspešnejších športovcov mesta Spišská Nová Ves +  návrh o zaradenie 

do hodnotenia 
- Štatút Rady športových klubov mesta Spišská Nová Ves + prihláška 
- Zásady spolupráce medzi Komisiou pre mládež a RŠK mesta Spišská Nová Ves 
- Prehľad financovania športových klubov združených v RŠK a návrh na výšku dotácie v roku 

2018 
Zároveň informovala o platnej legislatíve: 

- Zákon č. 523/2004 Z. z.Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 

- Zákon č. 583/2004 Z. z.Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 

Činnosť Rady športových klubov zahŕňala: 

- návrh výšky dotácie pre športové kluby, ktoré sú členom RŠK a rezervy primátora mesta 

- vedenie evidencie Evidenčných listov športových klubov 

- určuje spôsob prerozdeľovania dotácií pre športové kluby  

- prijímanie členov do RŠK  

- iné (viď. Štatút RŠK) 

K bodu 3 

Ing. Mrnková navrhla schválenie dotácie 300 EUR parašutistickej skupine Compact. (Pri rozdeľovaní 
dotácií na rok 2019 bol športový klub omylom vynechaný.) 



Komisia odporučila poskytnúť dotáciu: 

ŽIADATEĽ:        celkový           požadované       odporúčané 

   rozpočet 

1. COMPACT – parašutistická skupina        52 000 €  6 000 €   300 € 
Účel: Požičovňa oblohy (tréningové zoskoky, štartovné, cestovné náklady, údržba techniky, prenájom 
lietadla) 
HLASOVANIE komisie na odporúčanie:  
ZA: 7 
PROTI: 0 
Uznesenie č. 1/2019 
Ing. Mrnková, predloží návrh na pridelenie dotácie primátorovi mesta Ing. Bečarikovi na schválenie pre 
Compact – parašutistickú skupinu vo výške 300 €. 
K bodu 4 
Mesto poskytujúce dotáciu športovým klubom má právo vyžiadať si a športový klub je povinný 
predložiť: 

- vyúčtovanie poskytnutej dotácie 
- informácie o členoch základne športového klubu, v prípade zmien členskej základne je 

povinnosť klubu zmeny nahlásiť  
Športové kluby sú ďalej povinné predložiť všetky potrebné informácie k zostaveniu Kalendára 
športových podujatí a zároveň sa aktívne zapájajú do športových podujatí, ktoré organizuje mesto. 
K bodu 5  
Mgr. Rastislav Javorský  na základe poskytnutých informácií odporučil  vystúpenie Mesta Spišská 
Nová Ves z Rady športových klubov a jej následné zrušenie, vzhľadom k skutočnosti, že všetky 
rozhodovacie právomoci  boli delegované na Komisiu športu.  
HLASOVANIE komisie na odporúčanie:  
ZA: 7 
PROTI: 0 
(hlasovali všetci prítomní členovia komisie) 
Mgr. Javorský si  vyžiadal predložiť: 
1. pasportizáciu športovísk v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
2. všetky príjmy do športových klubov (priame, nepriame, CVČ, investície do športovísk, ...) 
3. zoznam športových aktivít a podujatí, ktoré organizuje mesto vrátane ich finančného vyjadrenia 
Uznesenie č. 2/2019 
Členovia komisie športu sa jednohlasne zhodli, že žiadajú na najbližšie stretnutie Komisie športu 
predložiť vyššie uvedené  spracované dokumenty. 
Termín:  4. 4. 2019 
Zodpovedný:  Ing. Mrnková, Ing. Bdžochová 
K bodu 6 
V závere stretnutia sa podpredseda komisie Ľubomír Vaic poďakoval prítomným za účasť a určil 
termín nasledujúceho stretnutia Komisie športu 4. 4. 2019 o 15.00 hod, zasadacia miestnosť MsÚ. 
 
 
 
 
 
 

             Ľubomír Vaic 
         podpredseda Komisie športu 


