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Kultúrno-športovo-vzdelávacia komisia  
Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch 

 

 

Z Á P I S N I C A 
z 1. zasadnutia  

Kultúrno-športovo-vzdelávacej komisie MsZ v Spišských Vlachoch 

konaného dňa 07. 03. 2015 

 

Začiatok:    16 : 00  

Ukončenie:   18 : 30 

Miesto:   malá zasadačka MsÚ v Spišských Vlachoch  
 

Prítomní členovia:  ThLic. Ľubomír Baloga, PhD. – predseda, poslanec MsZ 

    Mgr. Vladimír Baloga – člen, poslanec MsZ 

Mgr. Monika Koperdáková – člen, poslanec MsZ 

PaedDr. Marcela Satmáryová – člen, poslanec MsZ 

Mgr. Jana Bekešová ml. – člen 

Ing. Ladislav Jurčišin – člen 

Mgr. Petra Šuleková - Múdra – člen 
 

Neprítomní členovia:  Mgr. Michal Jež – tajomník komisie, bez práva hlasovať 
 

Prizvaní:   Mgr. Mária Suchá – CVČ Spišské Vlachy 
 

Ďalší prítomní:  Ing. JUDr. Stanislav Kandrik – prednosta MsÚ v Sp. Vlachoch 
 

Zapisovateľ:   PaedDr. Marcela Satmáryová   
 

Program:    

 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, schválenie programu 

2. Predpokladané financovanie škôl a školských zariadení na základe predloženého Návrhu 

rozpočtu Mesta Spišské Vlachy na rok 2015 

3. Predpokladané financovanie oblasti kultúry na základe predloženého Návrhu rozpočtu Mesta 

Spišské Vlachy na rok 2015 

4. Predpokladané financovanie športových aktivít na základe predloženého Návrhu rozpočtu 

Mesta Spišské Vlachy na rok 2015 

5. Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií 

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. Záver 
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1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, schválenie programu 

ThLic. Ľubomír Baloga, PhD., predseda komisie, otvoril a viedol zasadnutie komisie. Privítal 

prítomných na prvom rokovaní komisie a oboznámil ich s jej zložením. Konštatoval, že zo 7 členov 

komisie s právom hlasovať  je prítomných 7 a komisia je uznášaniaschopná. 

Za zapisovateľa bola určená PaedDr. Marcela Satmáryová. S touto voľbou súhlasili všetci prítomní 

členovia. Taktiež všetci súhlasili s navrhnutým programom zasadnutia.  

 

2. Predpokladané financovanie škôl a školských zariadení na základe predloženého Návrhu 

rozpočtu Mesta Spišské Vlachy na rok 2015 

Predseda komisie oboznámil prítomných s návrhom financovania škôl a školských zariadení na 

základe predloženého Návrhu rozpočtu Mesta Spišské Vlachy na rok 2015. 

Mgr. Vladimír Baloga podotkol, že by bolo vhodné, aby na takomto zasadnutí Kultúrno-športovo-

vzdelávacej komisie bol prítomný aj tvorca rozpočtu. 

Ing. JUDr. Stanislav Kandrik – prednosta MsÚ v Sp. Vlachoch – vysvetlil, prečo zriaďovateľ 

poskytne (na základe návrhu rozpočtu) zákonné minimum 88% z normatívu na školské zariadenie 

a školy v meste: je potrebné začať s výstavbou ČOV a splácať úvery, na čo sú potrebné financie.  

Mgr. Monika Koperdáková pripomenula, že aj iní zriaďovatelia takto postupujú pri financovaní 

škôl v ich pôsobnosti.  

Ing. Ladislav Jurčišin požadoval vyčísliť sumu, ktorou môže mesto disponovať, ak prerozdelí 

školám 88%. 

PaedDr. Marcela Satmáryová vyčíslila túto sumu na vyše 50 000,- EUR. 

Mgr. Mária Suchá sa zaujímala, ako je to s financovaním ŠKD pri cirkevnej škole, keďže podľa jej 

názoru v minulosti neboli v rozpočte naňho vyčlenené žiadne financie a v tohtoročnom rozpočte 

sa s ním počíta so sumou 22 415,- EUR. 

ThLic. Ľubomír Baloga, PhD., jej vysvetlil, že aj v minulosti bolo so ŠKD pri cirkevnej škole 

počítané, hoci tieto financie boli aj krátené. Cirkevná spojená škola má viaceré zložky: ZŠ aj ZUŠ, 

jej zriaďovateľom je biskupský úrad a výpadok financií v niektorej zložke musí kompenzovať 

inými zdrojmi. 

Mgr. Mária Suchá z CVČ Spišské Vlachy priblížila situáciu v CVČ na základe takto postaveného 

návrhu rozpočtu a zdôraznila, že tieto financie jej nebudú postačovať na celý rok. Už teraz má 

problémy zabezpečiť vyplatenie miezd na základe nepostačujúcich finančných transferov 

z mesta. 

Predseda komisie požiadal riaditeľku CVČ, aby vysvetlila, z akých zložiek pozostáva rozpočet CVČ 

a aké má ďalšie možné príjmy.  

 

ODPRÚČANIE KOMISIE: 

Komisia K-Š-V vzala na vedomie návrh predloženého rozpočtu na rok 2015 v oblasti školstva 

a odporučila prehodnotiť najmä činnosť a financovanie CVČ v rozpočte. Navrhuje stretnutie 

riaditeľky CVČ a rozpočtára MsÚ – p. Ing. Michala Dzurilu - na Rade CVČ v stredu 11. marca 

2015. 

 

3. Predpokladané financovanie oblasti kultúry na základe predloženého Návrhu rozpočtu Mesta 

Spišské Vlachy na rok 2015 

Predseda komisie oboznámil prítomných s návrhom financovania oblasti kultúry na základe 

predloženého Návrhu rozpočtu Mesta Spišské Vlachy na rok 2015. Taktiež informoval prítomných 

o zámere vedenia mesta prijať kultúrneho pracovníka na 50% úväzok, pričom ďalších 50% by si 

dopĺňal ako pracovník knižnice. 
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Nasledovné navrhované kultúrne podujatia: Deň matiek (300,- EUR), Deň detí (300,- EUR), oslavy 

mesta (200,- EUR), Mikuláš (200,- EUR) aj s navrhovaným rozpočtom, by mali byť súčasťou 

tohtoročnej činnosti CVČ. Taktiež vydávanie mestského občasníka spolu s navrhnutou sumou na 

túto činnosť (1900,- EUR) by malo byť súčasťou tohtoročnej činnosti CVČ. 

Mgr. Petra Šuleková – Múdra pripomenula už v minulosti požadované zriadenie stálej galérie 

v priestoroch bývalej pošty. 

 

ODPRÚČANIE KOMISIE: 

Komisia K-Š-V odporúča stálu komunikáciu CVČ a mesta v oblasti organizovania kultúrnych 

podujatí v meste.  

Navrhuje stretnutie riaditeľky CVČ s primátorom mesta ohľadom náplne kultúrneho 

pracovníka mesta. 

Odporúča poskytnúť priestory bývalej pošty na zriadenie galérie umeleckých a výtvarných 

prác. 

 

4. Predpokladané financovanie športových aktivít na základe predloženého Návrhu rozpočtu 

Mesta Spišské Vlachy na rok 2015 

Predseda komisie oboznámil prítomných s návrhom financovania športových aktivít na základe 

predloženého Návrhu rozpočtu Mesta Spišské Vlachy na rok 2015. 

Taktiež informoval prítomných o podaných žiadostiach na poskytnutie dotácií  na športovú 

činnosť v celkovej výške 52 810, EUR. Navrhovaná suma na rekreačné a športové služby je: 

21 199, z toho energia pre Tatran, Rudoľku a vlek je 7700,- EUR,  dotácie 13 499,- EUR. 

Mgr. Vladimír Baloga vyslovil dôrazné znepokojenie nad predpokladaným finančným dotovaním 

športu zo strany mesta na tento rok. Navrhuje ho minimálne zachovať v porovnaní s minulým 

rokom. 

Ing. JUDr. Stanislav Kandrik – prednosta MsÚ v Sp. Vlachoch a  PaedDr. Marcela Satmáryová 

opätovne vysvetlili, prečo zriaďovateľ navrhuje dotovať tohtočné športové aktivity v meste iba 

takouto nízkou sumou: je potrebné začať s výstavbou ČOV a splácať úvery, na čo sú potrebné 

financie. Má ísť iba o krátkodobé riešenie, pokiaľ sa mesto dostane z ohrozenia nútenej správy    

a realizácii ČOV. Zároveň prednosta pripomenul, že na poskytnutie dotácií nie je právny nárok. 

Ing. Ladislav Jurčišin pripomenul, že je potrebné prijať nové VZN o poskytovaní dotácií, keďže 

doteraz platné je už neaktuálne a neodráža súčasný stav a prax. Zároveň odporúča viac prihliadať 

pri prerozdeľovaní dotácií na prácu s mládežou a na kontinuitu. 

Mgr. Vladimír Baloga odporúča poskytnúť dotácie aj športovým klubom aj jednotlivcom, ale 

opätovne navrhuje navýšenie finančných prostriedkov na šport.  

Ing. Ladislav Jurčišin neodporúča rozdeľovať  terajšie odberné miesto el. energie „Tatran“ na dve 

samostatné „Tatran“ a „Rudoľka“, pretože to podľa neho iba zvýši náklady za ďalší elektromer, 

hoci by sa predišlo vzájomným sporom o množstvo spotrebovanej el. energie medzi MŠK a THK. 

Mgr. Monika Koperdáková navrhla, aby sa preplatky za el. energiu v meste presunuli na oblasť 

financovania športu.  

Predseda komisie prítomných vyzval, aby sa vyjadrili, ako sa bude postupovať pri prerozdeľovaní 

dotácií jednotlivým žiadateľom. Komisia sa dohodla, že sa vopred nebude prijímať žiadny kľúč 

prerozdelenia financií. Po schválení rozpočtu sa komisia stretne a prerozdelí sumu určenú na 

dotácie. 

 

 

 

ODPRÚČANIE KOMISIE: 
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Komisia žiada navýšiť rozpočet pre oblasť športu na 35 000,-EUR.  

Komisia navrhuje v prípade preplatku el. energie za rok 2014 prerozdeliť túto sumu na 

jednotlivé športové organizácie. 

 

 

5. Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií 

Predseda komisie oboznámil prítomných s návrhom VZN o podmienkach poskytovania dotácií. 

Návrh pripravilo finančné oddelenie mesta – rozpočtár Ing. Michal Dzurila aktuálne je 

v pripomienkovacom konaní. 

PaedDr. Marcela Satmáryová na základe konzultácie s kontrolórom mesta pripomenula, že mesto 

nemôže poskytovať dotácie jednotlivcom.  

ThLic. Ľubomír Baloga, PhD., pripomienkoval časť 2, § 3, bod 3 – bolo by potrebné myslieť na 

možnosť požiadať o dotáciu aj v priebehu kalendárneho roka. 

Predseda komisie, ThLic. Ľubomír Baloga, PhD., pripomenul, že VZN by malo byť predložené na 

zasadnutie MsZ dňa 20 marca 2015, dovtedy ostáva v pripomienkovacom konaní a každý ju môže 

pripomienkovať ešte individuálne. 

 

 

6. Rôzne 

V tomto bode predseda komisie informoval o úlohe komisie zosumarizovať činnosť klubov, 

združení, spolkov a skupín činných v oblasti kultúry a športu. 

Ing. Ladislav Jurčišin navrhol, aby komisia vytvorila dotazník. 

 

7. Diskusia 

V rámci diskusie nevystúpil žiaden člen komisie, nakoľko v jednotlivých bodoch boli 

prediskutované jednotlivé oblasti a problematiky. 

 

8. Záver 

ThLic. Ľubomír Baloga, PhD., predseda komisie, sa poďakoval prítomným za aktívnu účasť 

a ukončil jej prvé zasadnutie. 

 

 

 

V Spišských Vlachoch 07.03.2015 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Marcela Satmáryová  

člen komisie 

zapisovateľ 

ThLic. Ľubomír Baloga, PhD. 

predseda komisie 

 


