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RADA NA PODPORU ŠPORTU V MESTE SPIŠSKÉ
VLACHY
Článok I
Úvodne ustanovenia
(1) V zmysle § 13 ods. 4 písm. e) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. primátor
mesta Spišské Vlachy zriaďuje: „RADU NA PODPORU ŠPORTU V MESTE
SPIŠSKÉ VLACHY“ (ďalej len „RNPŠ“).
(2) RNPŠ je dobrovoľné združenie bez právnej subjektivity.
(3) RNPŠ je iniciatívny, poradný a kontrolný orgán pre oblasť športu.
Článok II
Pôsobnosť Rady na podporu športu
(1) Zabezpečiť rovnaké podmienky pre športové kluby a aj pre samotných športovcov.
(2) Pomenovať aktuálne problémy športu v meste, hľadať východiská riešenia jeho
ďalšieho napredovania.
(3) Prijímať stanoviská k výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii, údržbe a prevádzkovaniu
športovej infraštruktúry v meste.
(4) Hľadať východiská k podpore športu ako aj odporúčaného aktívneho trávenia voľného
času širokej verejnosti, najmä deti a mládeže.
(5) Prijímať stanoviská k využívaniu danej športovej infraštruktúry v meste.
(6) Vyjadrovať sa k oceňovaniu športovcov a športových odborníkov v meste.
(7) Spolupodieľať sa na organizovaní športových súťaží v meste.
(8) Spolupodieľať sa na zostavovaní Kalendára športových podujatí .
(9) Prerokúvať finančné prostriedky zo zdrojov mestského rozpočtu, aj z iných zdrojov
pre podporu klubov a individuálnych športovcov v meste.
(10) Podpora športu v meste.
(11) Vytvoriť podmienky na zabezpečenie zdravého životného štýlu občanov mesta,
vrátane aktivít športu pre všetkých za účelom zlepšenia psychicko-fyzickej zdatnosti.
(12) Navrhovať vytvorenie podmienok pre zdravotne znevýhodnených a inklúziu zo
športovcami.
(13) Vybudovať transparentný, spravodlivý a efektívny systém financovania sporu v meste
zložených na objektívnych kritérií a znižovaní subjektívnych faktorov.
(14) Zvýšiť finančnú nezávislosť športových subjektov.
Článok III
Ustanovujúce zasadnutie Rady na podporu športu
(1) Ustanovujúce zasadnutie zvoláva primátor tak, aby sa uskutočnilo do 60 dní od
skončenia kalendárneho roka. Ak primátor nezvolá zasadnutie RNPŠ, zasadnutie sa
uskutoční v 60. deň od skončenia kalendárneho roka.
(2) Na ustanovujúcom zasadnutí RNPŠ prítomní schvaľujú :
a) zoznam členov RNPŠ
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b) predsedníctvo RNPŠ
Článok IV
Zloženie Rady na podporu športu
(1) Členmi Rady na podporu športu sú:
a) primátor mesta,
b) poslanci mestského zastupiteľstva,
c) zástupcovia športových klubov pôsobiacich na území mesta Spišské Vlachy,
d) športovci,
e) športoví odborníci,
f) nešportovci a občania mesta, ktorí sa chcú podieľať na rozvoji športu v meste,
g) sponzori a zástupcovia sponzorov.
(2) O prijatí člena rozhoduje Rada na podporu športu na svojom zasadnutí hlasovaním.
(3) Vystúpiť z RNPŠ môže člen dobrovoľne. Vystúpenie je povinný písomne oznámiť
predsedovi RNPŠ.
(4) V prípade zániku RNPŠ zaniká aj jeho členom členstvo dňom zániku RNPŠ.
Článok V
Štruktúra orgánov
(1) Orgánmi rady na podporu športu sú :
 predsedníctvo
 členovia
(2) Predsedníctvo rady na podporu športu sa skladá z
 predsedu
 tajomníka
(3) Predseda RNPŠ :
 zvoláva zasadnutie Rady na podporu športu
 riadi zasadnutia Rady na podporu športu
 navrhuje program zasadnutí rady na podporu športu a navrhuje materiály a
uznesenia z jej zasadnutí
 zastupuje RNPŠ navonok
 podpisuje uznesenia a zápisnicu zo zasadnutia RNPŠ
(4) Tajomník RNPŠ:
 zostavuje plán činnosti a prípravu RNPŠ
 zabezpečuje písomné záznamy o zasadnutiach RNPŠ
 zabezpečuje administratívnu agendu
 zodpovedá za vyhotovenie zápisníc, uznesení a stanovísk RNPŠ
 kontroluje plnenie uznesení
(5) Členovia RNPŠ majú najmä tieto práva:
 zúčastňovať sa na zasadnutiach RNPŠ s právom hlasovať
 predkladať návrhy a upozorňovať na nedostatky
 vyjadrovať sa k podstatným veciam tykajúcim sa športu
 voliť predsedníctvo RNPŠ na dobu troch po sebe nasledujúcich mesiacov,
v rámci jedného kalendárneho roka sa môže daný člen RNPŠ predsedníctva ujať
len raz.
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(6) Členstvo v RNPŠ je dobrovoľná a čestná funkcia bez nároku na odmenu.
(7) RNPŠ sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Zasadá spravidla
v piatok o 17:30 hod v meste Spišské Vlachy, ak RNPŠ nerozhodne inak.
Článok VI
Príprava zasadnutí
(1) Zasadnutie z organizačného a obsahového hľadiska pripravuje predsedníctvo RNPŠ,
prípadne s ďalšími členmi RNPŠ.
(2) Pozvánku na zasadnutie predkladá predsedníctvo RNPŠ alebo člen RNPŠ najneskôr 3
dni pred zasadnutím RNPŠ v elektronickej forme všetkým členom RNPŠ podľa
platného zoznamu členov RNPŠ.
(3) Organizačné, technické a administratívne zabezpečenie zasadnutia RNPŠ zabezpečuje
Mestský Úrad Spišské Vlachy.
(4) Zasadnutia sa uskutočňujú podľa schváleného harmonogramu zasadnutí RNPŠ na
príslušný kalendárny rok.
(5) Návrh programu zasadnutia sa zverejňuje na úradnej tabuli mesta Spišské Vlachy a na
webovej stránke mesta Spišské Vlachy.
(6) Zasadnutia RNPŠ sú verejné.
Článok VII
Uznášaniaschopnosť Rady
(1) RNPŠ je spôsobilá rokovať a uznášať sa, ak je prítomných najmenej 7 členov.
(2) RNPŠ o každom návrhu rozhodnutie hlasovaním. Hlasovanie sa uskutočňuje vždy po
prerokovaní daného materiálu.
(3) Predsedajúci pred každým hlasovaním upozorní členov, že prikročí k hlasovaniu
a uvedie o akom návrhu sa bude hlasovať a zopakuje návrh uznesenia. Predsedajúci
následne prikročí k riadnemu hlasovaniu.
(4) Hlasuje sa spravidla verejne zdvihnutím ruky. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
(5) Uznesenia sú číslované chronologicky od začiatku do konca kalendárneho roka
a podpisuje ich predsedajúci.
(6) Ak sa člen RNPŠ trikrát po sebe bez ospravedlnenia nezúčastni RNPŠ, stráca právo byť
členom RNPŠ. Člen RNPŠ sa ospravedlňuje preukázateľným spôsobom predsedovi
RNPŠ.
Článok VIII
Záverečné ustanovenia
(1) Zmeny a doplnky alebo vydanie nového Štatútu RNPŠ schvaľujú členovia RNPŠ.
(2) Štatút RNPŠ bol schválený členmi RNPŠ dňa 24.02.2017 uznesením č. 1/RNPŠ/2017
(3) Štatút RNPŠ nadobúda platnosť a účinnosť 24.02.2017
Ľubomír Fifik, v.r
primátor mesta
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