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Športová komisia Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch

Z Á P I S N I C A
Z 1. zasadnutia Športovej komisie MsZ v Spišských Vlachoch

konaného dňa 20.02.2019
Začiatok : 16:00

Ukončenie : 19:00

Miesto: galéria Mesta Spišské Vlachy

Prítomní : Štefan Labanc – predseda komisie, poslanec MsZ
Ing. Juraj Jánošík - člen komisie, poslanec MsZ
Ing. Michal Dzurila - člen komisie - odišiel o 16:40
Ing. Ladislav Jurčišin - člen komisie
Mgr. Mária Suchá - člen komisie
Slavomír Ďugas - člen komisie
Mgr. Ronald Pikla - tajomník komisie

Ostatní : Ing. Svetlana Kočišová, - poslanec MsZ
Ing. arch. Martin Čurilla - poslanec MsZ
PaedDr. Marcela Satmáryová - poslanec MsZ
Peter Michlík - predseda Spišského Lukostreleckého klubu,
Pavol Kičin - predseda MotoCross Clubu Spišské Vlachy
Anton Gurčík - predseda Športového klubu stolného tenisu
Marta Poradová- predseda DHZ
Mgr. Ľubomír Pikla
Slavomír Herbert
Jozef Salaj

Neprítomní : Ing. Jozef Lazor - člen komisie, poslanec MsZ

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Štatút komisií pri MsZ v Spišských Vlachoch
4. Zvolenie podpredsedu športovej komisie
5. Prerokovanie žiadosti o dotáciu :

 DHZ Spišské Vlachy
 Športový klub stolného tenisu
 Motocross Club - Spišské Vlachy
 Futbalová Akadémia Ing. Eugena Pavlika
 Spišský Lukostrelecký Klub, Spišské Vlachy
 THK Spišské Vlachy
 Verbena

6. Vypracovanie koncepcie športových aktivít mesta.
7. Informácie o zapojení sa do projektu „Podpora rozvoja športu 2019“
8. Rôzne, diskusia
9. Záver
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K bodu č. 1 – Otvorenie

Predseda komisie Štefan Labanc privítal všetkých zúčastnených. Skonštatoval, že komisia je

uznášania schopná.

K bodu č. 2 - Schválenie programu

Predseda komisie prečítal program komisie a dal hlasovať za schválenie programu.

Hlasovanie : za :6 proti : 0 zdržali sa : 0

K bodu č. 3 - Štatút komisií pri MsZ v Spišských Vlachoch
Predseda Štefan Labanc oboznámil členov komisie so Štatútom komisií pri MsZ v Spišských

Vlachoch a oboznámil všetkých členov o úlohách športovej komisie.

Uznesenie komisie : Komisia informácie zobrala na vedomie, k tomuto bodu neprijala žiadne

uznesenie.

K bodu č. 4 - Zvolenie podpredsedu športovej komisie
Členovia komisie navrhli za podpredsedu športovej komisie Ing. Ladislava Jurčišina. Predseda dal

o tomto návrhu hlasovať.

Hlasovanie : za :5 proti : 0 zdržali sa : 1

K bodu č. 5 - Prerokovanie žiadostí o dotáciu :

Člen komisie Ing. Michal Dzurila po začatí tohto bodu opustil zasadnutie športovej komisie o 16:40

hod. Predseda športovej komisie sa na úvod zoznámil s každým zúčastneným predsedom

prizvaných klubov. Následne sa opýtal všetkých zúčastnených, či na komisii môžu byť prítomní aj

neprizvaní hostia. Členovia s predsedom komisie sa zhodli, že môžu byť prítomní aj neprizvaní

hostia. Predseda s členmi komisie následne viedli rozhovor s jednotlivými predsedami klubov,

v ktorom sa získavali informácie o fungovaní daných klubov, taktiež predstavách v rámci

spolupráce, či už s mestom Spišské Vlachy alebo športovou komisiou, ale aj o požiadavkách,

klubových úspechoch a pod. Po ukončení rozhovorov predseda poďakoval všetkým predsedom

klubov za poskytnuté informácie, a prisľúbil spoluprácu medzi športovou komisiou a klubmi.

Uznesenie komisie : Komisia odporúča aby informácie, ktoré získal predseda komisie na základe

rozhovorov s predsedami klubov, boli zohľadnené pri výške dotácie pre jednotlivý klub.

Hlasovanie : za : 5 proti : 0 zdržali sa : 0
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K bodu č. 6 - Vypracovanie koncepcie športových aktivít mesta

Predseda si k danému bodu prizval pána poslanca Ing. arch. Martina Čurillu, aby poskytol členom

komisie bližšie informácie o tomto bode. Ing. arch. Martin Čurilla oboznámil prítomných

s úmyslom vypracovania vízie na využitie priestorov STS-ky, pre potreby športových klubov mesta

Spišské Vlachy. Ing. arch. Martin Čurilla taktiež informoval členov, že k danému bodu už prebehlo

pracovné stretnutie poslancov Mestského zastupiteľstva a do športovej komisie to bolo dané len

v rámci informatívneho charakteru pre členov komisie. Keďže pri riešení daného bodu sa vyskytlo

viacero odlišných názorov a nedoriešených informácii, predseda na základe týchto skutočností

poveril Ing. arch. Martina Čurillu, aby získal viaceré názory ohľadom vízie STS-ky či už z radu

poslancov, členov komisie, zamestnancov mesta alebo občanov Spišských Vlách.

Uznesenie komisie : Komisia súhlasí s tým aby pán Ing. arch. Martina Čurillu získal potrebné

informácie ohľadom vízie STS-ky  a následne túto víziu predniesol na zasadnutí MsZ.

Hlasovanie : za : 5 proti : 0 zdržali sa : 0

K bodu č. 7 – Informácie o zapojení sa do projektu „Podpora rozvoja športu 2019“

Mgr. Ronald Pikla oboznámil prítomných s možnosťou resp. o zapojení sa mesta Spišské Vlachy

do projektu „Podpora rozvoja športu 2019“. Prítomných oboznámil s možnosťou získania

finančných príspevkov na vybudovanie multifunkčného ihriska na sídlisku 9. mája. K danému bodu

následne vznikla debata, v ktorej boli pozitívne aj negatívne ohlasy ohľadom umiestnenia a výberu

projektu. Taktiež sa viedla diskusia o informovaní občianskych združení na území mesta

o možnostiach zapojenia sa do jednotlivých projektov.

Uznesenie komisie: Komisia navrhla, aby poverený zamestnanec mestského úradu informoval

všetky OZ so sídlom v Spišských Vlachoch o projektov a výzvach z dôvodu možnosti OZ zapojiť sa

do týchto projektov. Komisia taktiež navrhuje, aby sa zapojenie do projektu „Podpora rozvoja

športu 2019“ dalo do bodov zasadnutia Mestského zastupiteľstva a aby sa predložili podrobnejšie

informácie o projekte.

Hlasovanie : za : 5 proti : 0 zdržali sa : 0

K bodu č. 8 – Rôzne, diskusia

Pred členov komisie s povolením predsedu komisie pristúpila Mgr. Marta Tomašková. Oboznámila

predsedu a členov komisie so zámerom založenia nového občianskeho združenia. Občianske

združenie bude zamerané na turizmus.
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Uznesenie komisie : Komisia informácie zobrala na vedomie, k tomuto bodu neprijala žiadne

uznesenie.

K bodu č. 9 - Záver

Predseda komisie Štefan Labanc poďakoval všetkým zúčastneným za účasť.

Spišské Vlachy, 25.02.2019

Zapísal: Mgr. Ronald Pikla Overil: Štefan Labanc
tajomník športovej komisie predseda športovej komisie


