
Zápis zo zasadnutia Komisie športu a mládeže  pri MÚ Levoča  dňa 

05.06.2018.     

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny – všetci členovia KŠaM   

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

odd. ŠSVaZ,ŠÚ  

Program : 

1/Otvorenie  , kontrola úloh z predchádzajúceho zasadnutia  

2/ Prerokovanie dotácií na šport pre rok 2018 – individuálny športovci, športové projekty a podujatia  

3/ Rôzne      

4/ Diskusia   

5/ Záver  

1/Prítomných pozdravil ,  rokovanie komisie zahájil a viedol predseda p.  Babej Vladimír . Úlohy 

z predchádzajúcich zasadnutí sú splnené.  Nikto s prítomných nemal žiaden doplňujúci návrh 

k programu rokovania KŠaM  a preto dal predseda hlasovať o programe . 

ZA : 6  Proti : 0  Zdržal sa : 0  

2/ V úvode predseda komisie požiadal p. Gerčákovú Gabrielu aby predniesla návrhy na dotácie na 

šport  pre rok 2018 od jednotlivých športových klubov s ktorými sa následne podrobne oboznámili 

všetci členovia KŠaM.  

Dotáciu v zmysle § 14 ods. 1 písmeno B- športové projekty a podujatia VZN mesta Levoča č.22/2015 

plánuje použiť HK Slovan Levoča na zabezpečenie účasti družstva počas letnej prípravy na turnaji 

v Mníchove Beach Ressort v 08/2018 – suma 500,-€.  

Nohejbalový klub Lenok Levoča použije dotáciu na prenájom športovej haly v Levoči počas konania 

nohejbalového turnaja družstiev Nohejbal Tatry dňa 16.06.2018 – suma 180,-€  

KŠK Levoča poď makať využije dotáciu na organizáciu Slovenského pohára v 06/2018- suma 200,-€ 

FK 05 Levoča využije dotáciu na organizáciu Slovenského pohára v 07/2018 suma – 500,-€  

TC 92 Levoča využije dotáciu na organizáciu majstrovstiev Slovenska seniorov – suma 300,-€  

Vzhľadom na to, že  po diskusií k uvedeným žiadostiam o dotáciu nikto s prítomných nemal žiadne 

výhrady, predseda komisie dal o návrhoch na dotáciu hlasovať spolu . 

Za: 6   Proti : 0   Zdržal sa : 0 



Dotáciu v zmysle § 14 ods. 1 písmeno C podpora individuálnych športovcov  VZN mesta Levoča 

č.22/2015 plánuje použiť TJ Štart Levoča pre jednotlivých športovcov – členov klubu A. Ježíkovú, A. 

Koprdu, V. Trnku na prípravu na podujatie ME v kolkoch , ktoré sa uskutočnia v Tirgu Mures 

Rumunsko suma – 300,-€ / na jedného účastníka 100,-€ / 

Klub sebaobrany Wing Tsung, Escrima Levoča použije dotáciu na tréningovú prípravu svojho člena L. 

Spišského v Klube Kaobon v Liverpoole v Anglicku v 11/2018 suma 250,-€  

  Vzhľadom na to, že  nikto s prítomných nemal po diskusií žiadne výhrady, predseda komisie dal 

o návrhoch na dotáciu hlasovať spolu . 

Za: 6   Proti : 0   Zdržal sa : 0 

 

3,4/ Pán Vavrinec Sedlák sa opýtal ako to je z pridelenou dotáciou na rok 2017 pre HK Spiš Indians.  

Pani Džuganová Daniela informovala, že  klubu  HK Spiš Indians bol zaslaný list v roku 2017z dôvodu 

nevyčerpania pridelenej finančnej dotácie na rok 2017 – 1500 €  na vyjadrenie, kedy si uvedené 

finančné prostriedky prevezmú. Od klubu  neprišla  žiadna odpoveď a uvedené prostriedky boli 

ponechané mestu Levoča do Rozpočtu na rok 2018. Klub HK Spiš Indians pridelená finančná dotácia 

na rok 2018 – 1630 € , taktiež nebola zmluva podpísaná do dnešného dňa. Aby sa uvedená situácia 

neopakovala členovia KŠaM sa zhodli - predložili návrh, aby sa do zmlúv na dotácie   dala klauzula 

o termíne prevzatia pridelených finančných prostriedkov - dotácie . Predseda komisie dal o tomto 

návrhu hlasovať : 

Za : 6  Proti : 0   Zdržal sa : 0 

Členovia komisie sa zhodli , a p. Vavrinec Sedlák predniesol  návrh a žiada mesto Levoča aby  

v kapitole pre šport došlo k navýšeniu finančných prostriedkov v sume 10.000,-€ z dôvodu 

zvyšujúcich sa finančných nárokov na činnosť pre jednotlivé športové kluby . O tomto návrhu sa 

začalo živo diskutovať či je navrhnutá suma postačujúca. Predseda komisie pripomenul členom, že 

finančná situácia v meste momentálne nie je taká aby bola táto suma väčšia a vyjadril vopred 

poďakovanie ako sa to podarí presadiť všetkým ktorí sa o to pričinia.  Predseda komisie dal o tomto 

návrhu hlasovať : 

Za : 6  Proti : 0   Zdržal sa : 0  

Pán Vavrinec Sedlák  informoval, že jeho klub TC 92 Levoča dostal platobný výmer k dani 

z nehnuteľnosti . A preto žiada a dal návrh aby sa doplnilo VZN č. 20/2015o miestnych daniach 

a poplatkoch o výnimku aby sa táto povinnosť platiť daň z nehnuteľnosti okrem iných nevzťahovala 

na telovýchovné objekty občianskych združení . Predseda komisie vysvetlil, že toto je legislatívny 

proces ktorý musí prejsť celou legislatívnou procedúrou. Dal o tomto návrhu hlasovať.  

Za : 6  Proti : 0   Zdržal sa : 1  

 

V ďalšom sa členovia komisie bavili či by nebolo možné a nedalo sa to riešiť priamo / dotácie na 

prenájom / cez TS mesta Levoča – vecí týkajúce sa prenájmu športových zariadení ktoré majú vo 



vlastníctve TS mesta Levoča. Momentálne  sa to rieši cez KŠaM na ktoré prideľuje – navrhuje  

finančné prostriedky .Členovia komisie riešili aj otázku fungovania komisie z dôvodu , že v 11/2018 sú 

Komunálne voľby a nová komisia začne pracovať najskôr v mesiaci 12/2018 a z toho dôvodu je 

potrebné niektoré náležitosti vysporiadať do skončenia tohto volebného obdobia . Pani  Džuganová 

Daniela informovala, že bannery  - reklama Mesta Levoča sú už vyrobené a dorobili sa ďalšie  2 ks a sú 

u nej v kancelárií pre potreby jednotlivých športových klubov pri ich športových činnostiach, aby aj 

takto cez umiestnenie bannerov mesta Levoča robili mestu –„ sponzorovi“ – reklamu a vyjadrili aj 

takouto formou poďakovanie.  

 Predseda komisie pripomenul členom komisie, aby nezabudli na návrhy  – týkajúce sa dopracovania 

počtov , kategórií a kritérií týkajúcich sa Vyhlásenia najúspešnejších športovcov mesta Levoča aby sa 

to ešte v tomto volebnom období dopracovalo .  

 

 

6/ V závere predseda KŠaM poďakoval prítomným za  účasť na zasadnutí a zasadnutie KŠaM ukončil 
s tým, že najbližšie zasadnutie bude v mesiaci september  2018 . 

 

       V Levoči dňa 06.06.2018  

 

Spracoval : Mgr. Babej Vladimír    

 

 

 

 

 


