
Komisia športu 

Pri Mestskom zastupiteľstve mesta Kežmarok 

Zápisnica zo zasadnutia konaného dňa 01.02.2022 

 

Miesto konania: Zasadacia miestnosť na 1. poschodí Mestského úradu 

Dátum a čas konania: 01. február 2022 o 18:00 hod. 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny  

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Posúdenie prijatých žiadostí o ostatné dotácie podľa VZN 03/2016 a rozdelenie 

dotácií 

3. Diskusia 

4. Záver 

 

K bodu č. 1: 

Zasadnutie komisie športu otvoril jej predseda Mgr. Ľuboslav Kovalský, ktorý všetkých 

privítal, otvoril zasadnutie komisie, oboznámil s programom zasadnutia. 

 

K bodu č.2: 

Na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií bolo prijatých 14 žiadostí od 

športových klubov: Plavecký oddiel MŠK Kežmarok LITTLE SHARK o.z., Telovýchovná 

jednota Severka Kežmarok – stolnotenisový klub, Občianske združenie REDS CREW 

TRAININGS, Ping-pong club Fortuna-Dukla Kežmarok, MŠK Kežmarok (Šachový oddiel), 

Šport je cesta – hokejbal, oz, Tanečno športové centrum Tempo Kežmarok, Klub slovenských 

turistov Zlatná Kežmarok, CK CYKLOŠPORT KEŽMAROK, Šport pre všetkých Kežmarok, 

občianske združenie (5 žiadosti).  

Členovia Komisie športu po preštudovaní a posúdení jednotlivých žiadostí odsúhlasili 

rozdelenie dotácií nasledovne: Plavecký oddiel MŠK Kežmarok LITTLE SHARK o.z.- 

1500,00 €, Telovýchovná jednota Severka Kežmarok – stolnotenisový klub – 750,00 €, 

Občianske združenie REDS CREW TRAININGS – 500,00 € (účelovo použiť na úhradu 

nájomného mestských športovísk), Ping-pong club Fortuna-Dukla Kežmarok – 900,00 € 

(zaradenie stolnotenisového stola do majetku mesta Kežmarok),  Šport je cesta – hokejbal, oz 

– 1950,00 € (účelovo použiť na prenájom ľadovej plochy), Tanečno športové centrum Tempo 

Kežmarok – 1000,00 € (za podmienky zmeny názvu podujatia „O pohár mesta Kežmarok“), 

Klub slovenských turistov Zlatná Kežmarok – 1000,00 €, CK CYKLOŠPORT KEŽMAROK 



– 1000,00 € (účelovo použiť 250 € na každé preteky z celkového počtu 4 pretekov), Šport pre 

všetkých Kežmarok, občianske združenie – 1000,00 € na podujatie Detská atletika, Šport pre 

všetkých Kežmarok, občianske združenie – 400,00 € (primárne použiť na nájom mestského 

športoviska - Triatlon). 

 

Hlasovanie: Za 6 členov    Proti 0 členov 

Stanovisko komisie: Komisia športu odporúča poslancom MsZ Kežmarok schváliť rozdelenie 

ostatných dotácií v zmysle VZN č. 03/2016 v celkovej výške 10 000,00 € takto: Plavecký 

oddiel MŠK Kežmarok LITTLE SHARK o.z.- 1500,00 €, Telovýchovná jednota Severka 

Kežmarok – stolnotenisový klub – 750,00 €, Občianske združenie REDS CREW 

TRAININGS – 500,00 € (účelovo použiť na úhradu nájomného mestských športovísk), 

Ping-pong club Fortuna-Dukla Kežmarok – 900,00 € (zaradenie stolnotenisového stola do 

majetku mesta Kežmarok), Šport je cesta – hokejbal, oz – 1950,00 € (účelovo použiť na 

prenájom ľadovej plochy), Tanečno športové centrum Tempo Kežmarok – 1000,00 € (za 

podmienky zmeny názvu podujatia „O pohár mesta Kežmarok“), Klub slovenských turistov 

Zlatná Kežmarok – 1000,00 €, CK CYKLOŠPORT KEŽMAROK – 1000,00 € (účelovo 

použiť 250 € na 1 preteky z celkového počtu 4 pretekov), Šport pre všetkých Kežmarok, 

občianske združenie – 1000,00 € na podujatie Detská atletika, Šport pre všetkých 

Kežmarok, občianske združenie – 400,00 € (primárne použiť na nájom mestského športoviska 

- Triatlon). 

 

K bodu č. 3: 

 Pán Maitner položil otázku predsedovi KS aká je funkcia Výboru pre Mesto športu 2022. 

Predseda KS informoval, že úlohou Výboru je preloženie návrhov športových podujatí na počas 

roka v rámci Mesta športu 2022. 

 

K bodu č. 4: 

Na záver predseda komisie športu Mgr. Ľuboslav Kovalský poďakoval prítomným za účasť 

a zasadnutie ukončil. 

 

 

V Kežmarku 01.02.2022                                                               Mgr. Ľuboslav Kovalský     

Zapísal: Mgr. Dávid Cintula           predseda komisie športu

       


