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Komisia športu a mládeže – komisia Mestského zastupiteľstva v Levoči  

 

Mgr. Vladimír Babej, predseda komisie 

 

 

 
                                                                                                     V Levoči dňa 09. 11. 2017 

 

 

P O Z V Á N K A 
 

 V súlade s ustanovením čl. 4 ods. 2 písm. a) rokovacieho poriadku 

komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči 

 

zvolávam 

 

zasadnutie Komisie športu a mládeže, 

 

ktoré sa uskutoční dňa 13.11.2017 (pondelok) o 14,00 hod. v budove MsÚ, 

Námestie Majstra Pavla 4,  kancelária vedúcej OŠSVaZ, ŠÚ, číslo dverí 4,  

II.poschodie. 

 
 

 

PROGRAM  
 

1. Otvorenie  
2. Prerokovanie dotácii na šport 2017 

3. Rôzne 
4. Diskusia 

5. Záver. 

 

 

 

 

 

                                          Mgr. Vladimír Babej 

                                                                                                     predseda komisie 

 

 

Doručí sa: 

- členom komisie 



Zápis zo zasadnutia Komisie športu a mládeže  pri MÚ Levoča dňa  

13.11.2017.     

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnený : Sedlák Vavrinec   

Hostia :  RNDr. Gerčáková Gabriela – vedúca odd. ŠSVaZ,ŠÚ  , Mgr. Džuganová Daniela - referent   

odd. ŠSVaZ,ŠÚ ,  

Program : 

1/Privítanie , otvorenie zasadnutia, kontrola uznesení zo dňa 02.10.2017  

2/ Prerokovanie dotácií na šport na rok 2017   

3/ Diskusia  

4/ Záver  

1/Prítomných privítal a  rokovanie komisie zahájil a viedol predseda p.  Babej Vladimír . Uznesenie zo 

zasadnutie zo dňa 02.10.2017 sú splnené . 

2/ Vedúca odd. ŠSVaZŠÚ  pani Gerčáková Gabriala ,  informovala prítomných o zostatku finančných 

prostriedkov na rok 2017 v kapitole šport / nevyčerpané – nerozdelené /z právomoci primátora / 

v sume 500,-€ + 215,50 € , ktoré je potrebné prerozdeliť aby bolo dostatok času uvedenú dotáciu 

v stanovenom termíne do 15.12.2017  aj zúčtovať. Následne sa medzi prítomnými rozvírila diskusia 

ako uvedený zostatok finančných prostriedkov prerozdeliť .Ak by sa postupovalo podľa dohodnutého 

kľúča prerozdeľovania finančných prostriedkov tak by jednotlivým športovým klubom boli pridelené 

minimálne finančné čiastky . Vzhľadom na túto skutočnosť predseda komisie predložil návrh aby sa za 

uvedené finančné prostriedky nakúpili vecné ceny / poháre, plakety, ocenenia pri súťažiach  a pod. / , 

ktoré budú použité pri ocenení napr. Vyhlásenie športovca mesta za rok 2017, resp. organizovaní 

športových súťaži za účasti mesta Levoča . Uvedené vecné ceny objedná - zakúpi Mgr. Daniela 

Džuganová do 15.12.2017 . 

Za: 4  Zdržal sa : 0  Proti : 0 

 

3/ Predseda komisie sa opýtal zástupcu Levoča XC Ski team p. Ševčíka Jozefa čo za trené úpravy sa 

dejú v bežeckom areály na Krúžku . Pán Šefčík vysvetlil , že sa rozširujú trate, umiestnili sa tam garáže 

na uloženie vecí potrebných pri údržbe tratí. Plánuje sa tam umiestniť ešte bunku, ktorá bude slúžiť 

pre potreby športovcov pri tréningovom procese. Predseda KŠaM dúfa, že tieto aktivity sa dejú 

v súlade s platnou legislatívou platnou na území SR,  resp. súhlasom vlastníkov uvedených pozemkov. 

Pán Šefčík Jozef odpovedal, že tieto aktivity realizuje p. Baláž a oni sú mu len nápomocný.  

 Predseda komisie požiadal p. Džuganovú Danielu o informáciu koľko návratiek od jednotlivých 

klubov / počty aktívnych členov 4 ročníkov a Dohody o spolupráci – zriadenie športovej triedy / sa 

vrátilo naspäť  na odd. ŠSVaZ,ŠÚ . Pani Džuganová Daniela konštatovala, že reagoval iba klub –LK 



Levoča – telefonicky- ( nemá deti, ktoré by na budúci šk. rok boli piataci) a CYKLO SPIŠ – ústne -  

(nemajú deti, ktoré by na budúci šk. rok boli piataci ) ostatné šp. kluby neprejavili záujem a návratku 

vyplnenú nezaslali. Pani Džuganová Daniela informovala, že  klubu  HK Spiš Indians bol zaslaný list 

z dôvodu nevyčerpania pridelenej finančnej dotácie na rok 2017 – 1500 € + 163,-€  na vyjadrenie, 

kedy si uvedené finančné prostriedky prevezmú. Od klubu  neprišla  žiadna odpoveď a uvedené 

prostriedky budú ponechané mestu Levoča do Rozpočtu na rok 2018.  

Pán Kramarčík Jaroslav sa opýtal, či bude dotácia na šport na rok 2018 navýšená, na čo mu predseda  

komisie odpovedal, že vedenie mesta prisľúbilo navýšenie aj keď v súvislosti z výsledkami volieb do 

VÚC / odchod pána primátora a jeho zástupcu / to nie je celkom jasné ale všetko závisí od toho aký 

postoj zaujmú poslanci MZ pri schvaľovaní Rozpočtu na rok 2018. 

4/ V závere predseda KŠaM poďakoval prítomným za  účasť na zasadnutí a zasadnutie KŠaM ukončil 

s tým, že najbližšie zasadnutie bude v mesiaci december po schválení Rozpočtu mesta na rok 2018.  

 

 

       V Levoči dňa 16.11.2017  

 

Spracoval : Mgr. Babej Vladimír    
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