
Komisia športu 

pri Mestskom zastupiteľstve mesta Kežmarok 

 

Zápisnica zo zasadnutia konaného dňa 3.3.2016 

 

Miesto konania: Obradná sieň na Mestskom úrade v Kežmarku 

Dátum a čas konania: 3. marec 2016 o 17.00 hod. 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny, ako hosť sa zúčastnila Mgr. Ivona Staníkova – vedúca 

oddelenia školstva, mládeže a športu MÚ Kežmarok 

Program:   1. Otvorenie 

                   2. Prerokovanie návrhu na úpravu rozpočtu v programe šport. 

                   3. Prehodnotenie bodovacieho systému športových klubov k žiadostiam o dotáciu  

                       podľa VZN mesta Kežmarok o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov.    

                   4. Diskusia 

                   5. Záver   

 

K bodu 1. 

Zasadnutie komisie športu otvorila jej predsedníčka Mgr. Miroslava Müncnerová, ktorá 

všetkých privítala a oboznámila prítomných s programom zasadnutia. 

 

K bodu 2. 

Ing. Pavol Fejerčák oboznámil členov komisie športu s návrhom na úpravu rozpočtu 

v programe šport. Na základe žiadosti Sport Timing Slovakia s.r.o., ktorá bola podaná po 

stanovenom termíne, o dotáciu pre Tatranskú lyžiarsku ligu, navrhuje z plánovaného 

rozpočtu v podkapitole „Iné športoviská v meste“ vo výške 2.000,00 € presunúť do 

podkapitoly „Tatranská lyžiarska liga“. Ďalej bola komisia športu oboznámená, že Úrad vlády 

SR poskytol na rekonštrukciu zimného štadióna dotáciu vo výške 1.000.000,00 €, 900.000,00 

€ bude na rekonštrukciu poskytnuté z prostriedkov mesta Kežmarok. Takisto z prostriedkov 

mesta Kežmarok bude poskytnutých ešte 150.000,00 € na verejné kúpalisko.   

Stanovisko komisie: Komisia športu berie na vedomie túto úpravu rozpočtu a MsZ Kežmarok 

ju doporučuje schváliť. 

 

K bodu 3. 

Komisia športu na základe diskusie všetkých členov komisie sa rozhodla pozmeniť doterajší 

bodovací systém športových klubov k žiadostiam o dotáciu podľa VZN mesta Kežmarok 



o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov. Nové znenie tohto bodovacieho systému bude 

zaslané ako príloha k tejto zápisnici. 

Stanovisko komisie: Komisia športu schválila nové znenie  bodovacieho systému športových 

klubov k žiadostiam o dotáciu podľa VZN mesta Kežmarok o poskytovaní dotácií z vlastných 

príjmov. 

 

K bodu 4. 

V diskusii Ing. Pavol Fejerčák informoval prítomných o všetkých športových aktivitách v rámci 

Dní športu mesta Kežmarok 2016. Ich zoznam takisto tvorí prílohu tejto zápisnice. Ďalej 

informoval, že okrem týchto podujatí, budú zorganizované nasledovné masové športové 

podujatia: 

1. 23.4.2016 – cyklistika (cyklodráha Kežmarok – Vrbov) 

2. 25.6.2016 – futbalový turnaj (ihrisko ZŠ Nižná brána) 

3. 24.9.2016 – beh mestom Kežmarok a jeho okolím (pravdepodobne v 4 vekových 

kategóriách) 

4. 15.10.2016 – kolieskové korčule (cyklodráha Kežmarok – Vrbov) 

Stanovisko komisie: Komisia športu berie na vedomie informačnú správu o športových 

podujatiach v meste Kežmarok v roku 2016. 

 

K bodu 5. 

Na záver predsedníčka komisie športu Mgr. Miroslava Müncnerová poďakovala prítomným 

za účasť a zasadnutie ukončila. 

 

 

Kežmarok: 3. marec 2016 

 

 

Zapísal: 

Ing. Pavol Fejerčák, zapisovateľ komisie športu 

 

 

 

 

                                                                           Mgr. Miroslava Müncnerová 

                                                                           predsedníčka komisie športu 

 

 

 

 

 


