Zápis z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Žiari nad Hronom

miesto konania: zasadacia miestnosť MsKC v Žiari nad Hronom
čas konania: 16. februára 2012, 18.00 hod.
primátor mesta:
overovatelia zápisu:
zapisovateľka:
prítomní:

Mgr. Ivan Černaj
Mgr. Marek Rakovský
MUDr. Lýdia Cígerová
Ivana Hlaváčová
prezenčná listina

Priebeh rokovania Mestského zastupiteľstva :
k bodu 1) programu
Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva otvoril, privítal všetkých prítomných a viedol
primátor mesta Mgr. Ivan Černaj („predsedajúci“). Konštatoval, že je prítomných 18 poslancov
a ospravedlnený je p. poslanec Ing. Michal Žurav.
Nakoľko neboli žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy na zmenu programu rokovania,
program bol schválený v tomto znení:
Program rokovania Mestského zastupiteľstva
1.
2.
3.

Otvorenie, voľba pracovných komisií
Zmena v orgánoch spoločnosti MŠK
Záver

prítomní – 18
za – 18 /Mgr. Antal, Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň,
Mgr. Nagy, Mgr. Rakovský, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková,
Ing. Vozár/

V ďalšej časti predsedajúci pristúpil k návrhom na obsadenie pracovných komisií :
-

pracovné predsedníctvo : Mgr. Ivan Černaj, Mgr. Peter Antal

-

návrhová komisia : Mgr. Marek Rakovský, Ing. Peter Dubeň a Ing. Stella Víťazková

prítomní – 18
za – 18 /Mgr. Antal, Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň,
Mgr. Nagy, Mgr. Rakovský, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková,
Ing. Vozár/

Za overovateľov zápisu z dnešného zasadnutia Mestského zastupiteľstva boli predsedajúcim
navrhnutí a poslancami schválení Mgr. Marek Rakovský a MUDr. Lýdia Cígerová.
prítomní – 18
za – 18 /Mgr. Antal, Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň,
Mgr. Nagy, Mgr. Rakovský, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková,
Ing. Vozár/

Zapisovateľkou bola určená Ivana Hlaváčová.

V úvode vystúpil pán primátor, ktorý v krátkosti zhodnotil situáciu v MŠK s.r.o. za pôsobenia
Mgr. Norberta Nagya ako konateľa tejto spoločnosti. Zároveň upozornil, že generálny sponzor
spoločnosti Slovalco, a.s. pozastavil sponzorstvo pre MŠK s.r.o. Na základe toho koncom decembra
zvolal okrúhly stôl za účasti všetkých zainteresovaných strán, kde bolo prijaté uznesenie v troch
bodoch. Bol presvedčený, že uznesenie, na ktorom sa dohodli bude naplnené a finančné prostriedky
generálneho sponzora budú uvoľnené. Napriek tomu k dohode nedošlo, preto na dnešnom
mimoriadnom zastupiteľstve dal priestor vystúpiť všetkým tým, ktorí sa chcú vyjadriť k uvedenej
problematike.
V diskusii otvorenej primátorom mesta vystúpili:
Ing. Milan Veselý, ktorý je stotožnený s cieľmi MŠK s.r.o., ale problém vidí v spôsobe dosiahnutia
týchto cieľov zo strany vedenia MŠK s.r.o. Keďže MŠK s.r.o. stratil ich dôveru, spoločnosť Slovalco
a.s. sa rozhodla dočasne odstúpiť od sponzorovania žiarskeho športu prostredníctvom MŠK s.r.o.
Ďalej vystúpil Mgr. Norbert Nagy, ktorý vyjadril svoj pohľad na danú situáciu. Keďže stratil dôveru ako
konateľ MŠK s.r.o., vzdal sa svojej funkcie a na svoje miesto navrhol p. poslanca Jozefa Tomčániho.
Reakcia: Mgr. Ivan Černaj
MUDr. Richard Rišňovský - zaujímal sa, či generálny sponzor vidí problém v osobe konateľa
Reakcia: Mgr. Ivan Černaj, Ing. Milan Veselý
Ing. Miroslav Rybársky - vystúpil ako zástupca väčšiny prezidentov ŠK, ktorý z ich poverenia dostal
dôveru zorganizovať petíciu na odvolanie konateľa MŠK s.r.o., ktorú so 415 podpismi odovzdal
primátorovi mesta
Reakcia: Mgr. Ivan Černaj
Marián Grúber - poukázal na konkrétnosti, ktoré vyprovokovali vzniknutú situáciu (neporiadok v MŠK,
zlyhanie predsedu športovej komisie Ing. P. Dubeňa, šírenie neprávd o obohacovaní sa trénerov,
zmena zabehnutých pravidiel, problémy s financiami na prelome rokov, direktívne presadzovanie
svojho pohľadu na činnosť MŠK s.r.o. bez akceptovania názorov prezidentov športových klubov ...)
Reakcia: Mgr. Ivan Černaj
Jozef Tomčáni - vyjadril sa, že na návrh Mgr. Norberta Nagya prijíma ponuku na konateľa MŠK s.r.o.
s tým, že sa chce čo najskôr stretnúť s prezidentami jednotlivých športových klubov, ako aj so
zástupcami mesta a riešiť všetky pripomienky, ktoré na dnešnom MsZ odzneli. Zároveň vyjadril svoju
predstavu o menovaní riaditeľa, ktorý by bol zástupca Slovalca, a.s., ako generálneho sponzora, čim
by sa konateľstvo oddelilo od výkonnej činnosti.
Reakcia: Ing. Milan Veselý
MUDr. Ladislav Kukolík – kladne hodnotil atmosféru, v ktorej prebieha dnešné rokovanie, prácu
športovej komisie, ako aj sebareflexiu Mgr. N. Nagya v prospech žiarskeho športu.
Ľudovít Franko – vyslovil nespokojnosť s tým, že po 31 rokoch trénerskej práce bol doslova vyhodený
z volejbalového klubu a prejavil záujem aj naďalej v tomto klube pracovať
Mgr. Marek Rakovský – podal poslanecký návrh na ukončenie diskusie, o ktorom sa následne
hlasovalo

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 1/2012
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
poslanecký návrh na ukončenie rozpravy k bodu 2 - Zmena v orgánoch spoločnosti MŠK
prítomní – 18
za – 8 /Mgr. Antal, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. Rakovský, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár/
proti – 10 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Mgr. Dekýšová, Mgr. Nagy, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka,
Šeševičková,Tomčáni, Ing. Vinarčík/

V diskusii ďalej vystúpil MVDr. Igor Korbela, prednosta ObÚ, ktorý vyslovil poďakovanie spoločnosti
Slovalco a.s., ktoré dlhodobo financovalo šport v mesta a zároveň presvedčenie, že bude aj naďalej
financovať šport. Zároveň vyjadril svoj pohľad na financovanie MŠK a na stretnutia, ktoré sa
uskutočnili ohľadom športu. Na záver sa poďakoval Mgr. Norbertovi Nagyovi za vykonanú prácu
a poprial novému konateľovi Jozefovi Tomčánimu veľa úspechov v práci.
Reakcia: Mgr. Ivan Černaj, Mgr. Peter Antal
Mgr. Roman Zaťko – vyslovil nespokojnosť, v akom duchu vystupujú niektorí diskutujúci, ktorí ďakujú
za niečo, čo sa neurobilo. Zdôraznil, že dnešné stretnutie je o tom, že ohlasy na portáli „žiar24“ nie sú
príčinou tohto stretnutia, ale dôsledkom toho, čo sa dialo za posledných 9 mesiacov.
Neskrýval svoje rozčarovanie nad hodnotami športu v meste, ako aj nad „ údajne povinnosťou“
Slovalca a.s. prispievať do MŠK s.r.o. Poukázal na zlý mechanizmus fungovania MŠK s.r.o., ciele by
mali nadefinovať tí, ktorí tomu najviac rozumejú (prezidenti klubov, tréneri ...) a následne prejednať
s Komisiou športu a nie naopak, ako to fungovalo doteraz.
Ing. Miroslav Rybársky – dal na zváženie, či by nebolo výhodnejšie zmeniť formu MŠK zo s.r.o. na
občianske združenie, kde by tréneri mali väčšiu voľnosť získavania finančných prostriedkov aj mimo
generálneho sponzora.
PaedDr. Veronika Balážová – ako dlhoročný pedagóg je za podporu športu v našom meste, a preto
vyzýva všetkých zainteresovaných, aby našli to najlepšie riešenie
Ján Odzgan – vyjadril svoj názor na prebiehajúcu diskusiu ohľadom odvolania konateľa MŠK s.r.o. a
na sponzorstvo Slovalca a.s.
Reakcia: Mgr. Peter Antal
Ing. Jozef Barniak – zdieľa názor, aby do funkcie konateľa bol vybraný človek, ktorý predloží najlepšiu
víziu o napredovaní športu v našom meste
MUDr. Richard Rišňovský – je toho názoru, že vôbec nezáleží na forme MŠK s.r.o., ale je to všetko
o ľuďoch

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 2/2012
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
skutočnosť, že Mgr. Norbert Nagy, trvale bytom J. Kráľa 1372/35, 965 01 Žiar nad Hronom, sa vzdal
funkcie konateľa obchodnej spoločnosti Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o., IČO:
36618357, so sídlom Ul. A. Dubčeka 45, 965 01 Žiar nad Hronom, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 8378/S.

prítomní – 17
za – 15 /Mgr. Antal, Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň,
Mgr. Rakovský, MUDr. Rišňovský, Šeševičková, Ing. Uhrovič, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, Ing. Vozár/
zdržal sa – 2 /Mgr. Nagy, Tomčáni/

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 3/2012
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
v súlade s § 11 ods. 4 písm. I) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov vymenovanie Jozefa Tomčániho, trvale bytom Š. Moysesa 440/50, 965 01 Žiar nad
Hronom, do funkcie konateľa obchodnej spoločnosti - Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol.
s r.o., IČO: 36618357, so sídlom Ul. A. Dubčeka 45, 965 01 Žiar nad Hronom, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 8378/S:
prítomní – 17
za – 16 /Mgr. Antal, Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň,
Mgr. Nagy, Mgr. Rakovský, MUDr. Rišňovský, Šeševičková, Ing. Uhrovič, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, Ing. Vozár/
zdržal sa – 1 /Tomčáni/

k bodu 3) programu
Na záver pán primátor poďakoval všetkým prítomným za účasť, ako aj za konštruktívnu
diskusiu a vyslovil presvedčenie, že novému konateľovi sa podarí obnoviť dôveru sponzorov, trénerov
a prezidentov športových klubov.
Nakoniec vystúpil nový konateľ MŠK s.r.o. Jozef Tomčáni, ktorý poďakoval za vyslovenú dôveru.
Zároveň uistil všetkých prítomných, že urobí všetko pre to, aby sa obnovila komunikácia
s prezidentami klubov a verí, že šport v meste bude napredovať.

Zapísala:
I. Hlaváčová, 21.2.2012

...............................................

...............................................

Mgr. Ivan Černaj
primátor mesta

Mgr. Marek Rakovský
I. overovateľ

...............................................
Ing. Mariana Páleníková
prednostka MsÚ

...............................................
MUDr. Lýdia Cígerová
II. overovateľ

