
 

Športová komisia Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch 

 

 

Z Á P I S N I C A 

Z 7. zasadnutia Športovej komisie MsZ v Spišských Vlachoch 

konaného dňa 19.05.2022 

Začiatok :  16:15 

Ukončenie :  17:10 

Miesto :  Galéria mestského úradu v Spišských Vlachoch 

Prítomní : Štefan Labanc – predseda komisie, poslanec MsZ  

  Ing. Ladislav Jurčišin - člen komisie  

  Mgr. Mária Suchá - člen komisie  

Ing. Michal Dzurila – člen komisie 

  Mgr. Ronald Pikla - tajomník komisie 

 

Ostatní :     
   

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

  Slavomír Ďugas – člen komisie  

Ing. Juraj Jánošík – člen komisie 

 

    

   

   
 

Program:    

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu  

3. Žiadosti športových klubov 

4. Rôzne, diskusia  

5. Záver  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

K bodu č. 1 – Otvorenie   

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

uznášaniaschopná podľa § 10 ods. 1 Štatútu komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Spišských 

Vlachoch.  

 

K bodu č. 2 -  Schválenie programu 

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

Hlasovanie :      za :4  proti : 0 zdržali sa : 0 

K bodu č. 3 – Žiadosti športových klubov o dotáciu  

Predseda komisie oznámil prítomným členom komisie, že v mesiaci apríl/máj sa mohli podávať 

žiadosti o dotáciu v druhom kole (prvé kolo do 30.10.2021). Taktiež oboznámil prítomných, že 

druhé kolo slúži pre organizácie, ktoré nestihli požiadať o dotáciu v prvom kole resp. nevedeli, či 

bude možné realizovať športové podujatia kvôli opatreniam, ktoré súviseli s ochorením COVID-19, 

a tým pádom žiadosti v prvom kole nepodali. V druhom kole žiadali o dotáciu tieto športové kluby: 

Verbena, Občianske združenie „Dychová hudba Vlašanka“, Motocross Club Spišské Vlachy, DHZ, 

1.ŠK Tatran Spišské Vlachy. Predseda prítomným prečítal všetky žiadosti aj s požadovanou výškou 

dotácie. Ing. Michal Dzurila oboznámil predsedu a členov komisie o výške dotácie, ktorá už bola 

pridelená jednotlivým športovým klubom v prvom kole. Členovia zobrali všetky tieto informácie na 

vedomie. 

Uznesenie komisie:  Komisie zobrala všetky získané informácie na vedomie a odporúča schváliť 

všetky kompletné žiadosti o dotácie finančnej komisii resp. finančnému oddeleniu. Avšak 

z finančného hľadiska nie je možné všetkým klubom schváliť dotáciu v plnom rozsahu. Komisia 

taktiež odporúča, aby sa zohľadnila výška, ktorá bola pridelená športovým klubom v prvom kole. 

Komisia ďalej navrhuje, aby sa výška dotácií ešte prejednávala na mestskom zastupiteľstve resp. na 

finančnej komisii.  

Hlasovanie :      za :4  proti : 0 zdržali sa : 0 

 

K bodu č. 4 - Rôzne, diskusia  

V tomto bode predseda len oznámil prítomným, že plánovaná storočnica futbalu. ktorá bola 

spomínaná na minulej komisii sa bude realizovať v mesiaci jún spojená s dňami mesta.   

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

uznesenie. 

 



 

 

K bodu č. 5 - Záver  

Predseda komisie Štefan Labanc  poďakoval všetkým zúčastneným za účasť. 

 

 

 

 

 

 

 

Spišské Vlachy, 31.05.2022 

 

 

 

 

 

 

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


