
Názov materiálu:   Petícia LTC 

Predkladateľ:    Mgr. Terézia Kavuliaková 

Dátum spracovania:   17. 01. 2019 

Určenie pre orgán mesta:  MZ finančná komisia, komisia investičných činnosti, územného 

plánovania, výstavby a životného prostredia, hlavný kontrolór 

 

Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:  

Petícia za vytvorenie celoročných podmienok v Leopoldove pre tenisový klub športových 

nadšencov. Ide o zakrytie dvoch tenisových kurtov – halou na sezónu 2019.  

  

DÔVODOVÁ SPRÁVA: 

Dňa 20. 12. 2018 bola Mestu Leopoldov doručená petícia  za vytvorenie celoročných 

podmienok v Leopoldove pre tenisový klub športových nadšencov. Ide o zakrytie dvoch 

tenisových kurtov – halou na sezónu 2019.  

 

Ako dôvody prečo hala uvádzajú: 

 nafukovacia hala kapacitne nevyhovuje (treba sa deliť s inými organizáciami). 

Momentálne týždenne potrebujeme vyťažiť 52 H (TT, Jaslovské Bohunice) 

 nafukovacia hala začína byť zdravotné závadná 

 globálne otepľovanie (trénovať v tieni pri teplote 35 oC) 

 voda z kurtov steká na parkovisko a vzniká tam jazero 

 tým, že nemáme dostatočné podmienky na trénovanie, odchádzajú hráči do iných 

klubov 

 reprezentujeme mesto s veľmi dobrými výsledkami 

 tým, že náš klub bude mať zakryté 2 kurty, vytvorí sa priestor pre tenisových nadšencov 

či v tenisovej alebo nafukovacej hale 

 halu by využívali aj stolný tenisti na organizovanie väčších turnajov a reprezentovanie 

súťaží 1 a 2 ligy pre väčší počet divákov 

 keďže kurty sa nachádzajú pri ceste, deti dýchajú výfukové plyny a pre ich zdravie to 

nie je prospešné. 

 

Výsledky LTC: 

1. 6x na MSR do 10 rokov – celoslovenské finále FED Cup (každý rok štartuje cca 140 

v týchto súťaží) 

2. 2xMSR do 12 rokov – mladšie žiačky 

3. detský DAVIS CUP 10 r. 

4. detský FED CUP do 10 r. 

5. dievčatá do 10 r. družstvá 

6. chlapci do 10 r. družstvá 

 

Petíciu podporilo 221 občanov. 

 

Legislatívny základ: 

Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/85/20150901 

 

Zhrnutie a odporúčania: 

Odporúčame mestskému zastupiteľstvu prerokovať petíciu s dôrazom na finančné možnosti 

a technické možnosti. 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/85/20150901


Návrhy na uznesenie: 

Príloha: Fotokópia hárku č. 1 Petície za vytvorenie celoročných podmienok v Leopoldove pre 

tenisový klub športových nadšencov. Ide o zakrytie dvoch tenisových kurtov – halou na sezónu 

2019.  

  

 


