
Komisia športu 

pri Mestskom zastupiteľstve mesta Kežmarok 

 

Zápisnica zo zasadnutia konaného dňa 21.9.2016 

 

Miesto konania: Zasadačka na Mestskom úrade v Kežmarku 

Dátum a čas konania: 21. september 2016 o 17.00 hod. 

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

oddelenia školstva, mládeže a športu MÚ Kežmarok a Milan Glevaňák – prezident 

hokejbalového klubu 

Program:   1. Otvorenie 

                   2. Informácia o návrhu na úpravu rozpočtu v programe šport 

                   3. Diskusia 

                   4. 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 – manažér športu a Mgr. Ivona Staníková – vedúca oddelenia školstva, 

mládeže a športu informovali členov komisie o návrhu na úpravu rozpočtu číslo 8 na rok 

2016 v programe šport.  

Odôvodnenie požadovanej úpravy: 
   Prvok 10.4.5. - Mestská športová hala - zvýšenie finančných prostriedkov vo výške 20 000 € na pokrytie  

zálohových platieb za energie na rok 2016, spotrebu za rok 2016 predpokladáme približne tú istú ako  

v roku 2015 a vyúčtovanie spotreby energií za rok 2016 bude v januári 2017.  
 Prvok 10.4.3 - Zimný štadión - zvýšenie finančných prostriedkov vo výške 6 000 € na mzdy pre nočných strážnikov. 

Z dôvodu úspory finančných prostriedkov v prvku 10. 4.4 - viacúčelové ihrisko ( sídlisko Juh)  vo výške 600 €  

do prvku 10.4.1 a v prvku 10. 4. 1 - Futbalové štadióny vo výške  3 000 € navrhujeme presunúť do prvku 10. 4. 5.  

     

     Bežné výdavky 
   Kód prog. rozp. Názov položky Pred úpravou  Návrh úpravy Upravený rozp. 

10.4.1 Futbalové štadióny 38 940 -3 000 35 940 

10.4.3 Zimný štadión 3 000 6 000 9 000 

10.4.4 Viacúčelové ihrisko (sídlisko JUH) 600 -600 0 

10.4.5 Mestská športová hala 107 510 20 000 127 510 

  SPOLU   22 400   



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

ju doporučuje schváliť. 

 

K bodu 3. 

Komisii športu bola doručená žiadosť hokejbalového klubu o poskytnutie finančnej pomoci 

pre hokejbalovú mládež. V diskusii ju zdôvodnil Milan Glevaňák, prezident hokejbalového 

klubu. K problematike sa vyjadrili viacerí členovia komisie, kde bolo konštatované, že 

nedostatok finančných prostriedkov v  hokejbalovom klube vznikol nezodpovedným 

hospodárením predchádzajúcich klubových funkcionárov a preto sa nedoporučuje financovať 

ďalšiu činnosť klubu z finančných prostriedkov mesta Kežmarok.  

Stanovisko komisie: Komisia športu neodporúča dofinancovať chýbajúce finančné 

prostriedky hokejbalovému klubu v tomto roku. 

 

K bodu 4. 

Na záver predsedníčka komisie športu Mgr. Miroslava Müncnerová poďakovala prítomným 

za účasť a zasadnutie ukončila. 

 

 

Kežmarok: 21. september 2016 

 

 

Zapísal: 

Ing. Pavol Fejerčák, zapisovateľ komisie športu 

 

 

 

 

                                                                           Mgr. Miroslava Müncnerová 

                                                                           predsedníčka komisie športu 

 

 

 

 

 

 


