Komisia športu
pri Mestskom zastupiteľstve mesta Kežmarok
Zápisnica zo zasadnutia konaného dňa 10.6.2019

Miesto konania: Zasadačka v Mestskej športovej hale, Nižná brána 19
Dátum a čas konania: 10. jún 2019 o 18:00 hod.
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Program: 1. Otvorenie
2. Návrh rozdelenia dotácií pre ostatné športové kluby mimo MŠK na rok 2019
podľa VZN č. 3/2016
3. Diskusia
4. Záver
K bodu 1.
Zasadnutie komisie športu otvoril jej predseda Mgr. Ľuboslav Kovalský, ktorý všetkých
privítal a oboznámil ich s programom zasadnutia.
K bodu 2.
Ing. Pavol Fejerčák – zapisovateľ komisie športu, oboznámil prítomných členov komisie so
všetkými žiadosťami o ostatné dotácie z oblasti športu, ktoré boli riadne doručené
k stanovenému termínu určenému „Výzvou na predkladanie žiadostí o ostatné dotácie
v zmysle VZN č. 3/2016“ zo dňa 24.5.2019 na 7.6.2019 do 14:00 hod. Sú to: Klub volejbalu
MŠK OKTAN Kežmarok (Organizácia Medzinárodných majstrovstiev SR veteránov mužov
a žien vo volejbale „Memoriálu Františka Mizdoša“ – XXIII. ročník), Mestský hokejový klub,
o.z., Kežmarok (2 žiadosti – Usporiadanie dvoch turnajov mládeže v rôznych vekových
kategóriách), MŠK KDV Kežmarok (Účasť Moniky Koscelníkovej – 8 rokov na ME v šachu
v Bratislave).
Ostatné dotácie vo výške 3.000,00 € navrhujú po vzájomnej dohode všetci členovia komisie
športu rozdeliť takto:
Klub volejbalu MŠK OKTAN Kežmarok 1.000,00 €
Hlasovanie členov komisie športu:
Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Mestský hokejový klub, o.z., Kežmarok 1.100,00 €
Hlasovanie členov komisie športu:
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 1

MŠK KDV Kežmarok 900,00 €
Hlasovanie členov komisie športu:
Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Stanovisko komisie: Komisia športu odporúča poslancom MsZ Kežmarok schváliť rozdelenie
ostatných dotácií pre šport v zmysle VZN č. 3/2016 v celkovej výške 3.000,00 € takto: Klub
volejbalu MŠK OKTAN Kežmarok 1.000,00 €, Mestský hokejový klub, o.z., Kežmarok 1.100,00
€, MŠK KDV Kežmarok 900,00 €.
K bodu 3.
V diskusii prezident MŠK Kežmarok Mgr. Ľuboslav Kovalský informoval členov komisie
o žiadosti HKM Kežmarok o vstup do klubu. Všetci členovia komisie športu v diskusii vyjadrili
svoj názor na súčasné problémy okolo ľadového hokeja v Kežmarku.
K bodu 4.
Na záver predseda komisie športu Mgr. Ľuboslav Kovalský poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie ukončil.

Kežmarok: 10. jún 2019
Zapísal:
Ing. Pavol Fejerčák, zapisovateľ komisie športu

Mgr. Ľuboslav Kovalský
predseda komisie športu

