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Komisia športu pri MsZ v Spišskej Novej Vsi 

Zápisnica 

Dátum a miesto konania: 23. 9. 2019, zasadacia miestnosť MsÚ SNV

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program: 
1. Úvod
2. Koncepcia financovania športu v Spišskej Novej Vsi
3. Spišská športová karta
4. Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie
5. Štatút vyhlasovania najúspešnejších športovcov mesta Spišská Nová Ves
6. Záver

Prítomní 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 

Predseda komisie športu predstavil prítomným pripravovaný návrh "Koncepcie financovania športu
v Spišskej Novej Vsi" (príloha č. 1). Dotácia bude rozdelená do 2 skupín:

a) výkonnostní športovci (s pravidelnou športovou činnosťou) - prideľované finančné prostriedky na
základe schválenia MsZ,

podmienky prijatia športového klubu do kategórie a), výkonnostní športovci:

žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie (podávaná každoročne),

registrácia športového klubu/jednotlivca v zväze daného klubu,

členská základňa vrátane mládeže,

sídlo na území Spišská Nová Ves,

reprezentácia mesta Spišská Nová Ves,

účasť na krajských súťažiach a vyšších.

b) rekreační športovci - poskytnutie dotácie prostredníctvom Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie
v zmysle VZN č. 6/2013, dotácia bude poskytovaná na daný účel, podujatie ...

Pre výkonnostný šport bolo predbežne komisiou schválené percentuálne rozdelenie finančných
prostried kov:

kolektívne športy - 89%,

jednotlivci -11% z celkovej výšky schválenej dotácie,

pričom výška pridelenej dotácie bude daná na základe dosiahnutých výsledkov klubu, resp. jednotlivca,
členskej základne, spoločenského významu (obľúbenosti), atď.



Uznesenie č. 12/2019

Vypracovanie smernice na financovanie športových klubov v Spišskej Novej Vsi na základe podkladov -
príloha č. 1 (Koncepcia financovania športu v Spišskej Novej Vsi).

HLASOVANIE komisie na vypracovanie smernice na základe predložených materiálov:

ZA:7

PROTI: O 

Z: Ing. Mrnková, Ing. Bdžochová
T: 31. 10.2019 

K bodu 3 
V spolupráci s Ing. Vladimírom Hovaňákom, predseda komisie predstavil prítomným návrh na spustenie
projektu "SPIŠSKÁ ŠPORTOVÁ KARTA"(príloha č. 2). V priebehu rokovania komisia jednohlasne rozhodla
o vekovom rozpätí na vydanie a platnosť karty od 6 - 23 rokov, resp. po vekovú kategóriu junior, vrátane.
Platnosť karty bude 1 rok (od Ll. do 31.12.) a športovci si ju budú musieť každý rok aktualizovať.
Podmienky platby za kartu, náklady na výrobu, rozpočet, výhody vlastníka karty a iné dojedná Ing. Hovaňák.
Uznesenie č. 13/2019
HLASOVANIE komisie za realizáciu projektu "SPIŠSKÁ ŠPORTOVÁ KARTA":
ZA: 7
PROTI: O

Z: Ing. Hovaňák
T: 31. 10. 2019 

K bodu 4

celkový
rozpočet

1. Modelársky klub ZMoS 1950,00 € 800,00 € 300,00 € 
Účel: Výdavky na účasť pretekára a prípravu na súťaže Majstrovstvá SR a Majstrovstvá Európy v raketovom
modelárstve.

ŽiADATEĽ: požadované odporúčané

2. Spolok rodičov a priatel'ov ZŠ Spišská 5 500,00 € 1 000,00 € 900,00 € 
Nová Ves, Nejedlého ulica
Účel: Organizácia26. ročníka Memoriálu A. Franka- medzinárodný halový futbalový turnaj mladších a starších
žiakov.

3. SPK Medveď, o.z. 414,00 € 100,00 € 0,00 € 
Účel: Organizácia a realizácia amatérskeho futbalového turnaja (prenájom, občerstvenie, spotrebný materiál,
ceny)

4. TJ Tatran SpišskáNová Ves
Účel: OrganizáciaMemoriálu Petra Husa

700,00 € 400,00 € O,OO€ 

5. Klub seniorov -
Horská služba Slovenský raj 327,80 € 300,00 € 0,00 € 
Účel: Organizácia a realizácia amatérskeho futbalového turnaja (prenájom, občerstvenie, spotrebný materiál,
ceny)



Uznesenie č. 14/2019
Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva, predloží primátorovi mesta Ing. Pavlovi Bečarikovi na
schválenie navrhnutú výšku dotácie pre:

Modelársky klub ZMoSvo výške 300 €, 
Spolok rodičov a priateľov ZŠ SpišskáNováVesvo výške 900,00 €, 
SPK Medveď, o.z. - 0,00 €, 
TJ Tatran SpišskáNová Ves - 500,00 €, 
Klubseniorov - Horská službaSlovenský raj - 0,00 €. 

HLASOVANIEkomisie na navrhnutú výšku dotácií:
ZA:7
PROTI: O

K bodu S 
Komisia športu navrhla upraviť Štatút vyhlasovania najúspešnejších športovcov mesta Spišská Nová Ves
(príloha č. 3) článok 2, bod 3 - Výška finančnej odmeny jednotlivcov a kolektívov. Cieľom je navýšiť finančné
ocenenie v niektorých kategóriách a doplniť kategóriu "Talent roka".
Uznesenie č. 15/2019

HLASOVANIEkomisie za úpravu "Štatútu vyhlasovania najúspešnejšíchšportovcov".
ZA: 7
PROTI: O

Z: Ing. Mrnková, Ing. Bdžochová
T:31.10.2019 

Oliver Búza- v.r.
predseda Komisie športu


