Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre šport a mládež pri MsZ v Žiari nad Hronom

miesto konania:
čas konania:
predseda komisie:
prítomní:
ospravedlnení:
Prizvaní, hostia:

zasadačka MsÚ v Žiari nad Hronom
03.07.2014 o 16.30 hod.
Ing. Peter Dubeň
podľa prezenčnej listiny
MUDr. Rišňovský, Mgr. Martin Sklenka, Ing. Katarína Drienková
Mgr. Peter Antal, Ing. Emil Vozár, Andrej Jánoška, Ing. Mária Biesová, Ing. Stella
Víťazková, Stela Šeševičková,

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Informácia o postupnosti krokov vedúcich k rekonštrukcii športovej haly
Rôzne
Diskusia
Záver

Zasadnutie otvoril a viedol Ing. Peter Dubeň, predseda komisie. Na zasadnutí komisie privítal primátora
mesta Mgr. Petra Antala, prítomných poslancov MsZ ako i prizvaných hostí.
Predseda konštatoval, že na komisii sa zúčastnilo 6 z celkového počtu 9 členov a je uznášania schopná.
Prítomných členov komisie oboznámil s programom rokovania komisie.
MUDr. Kukolík predložil návrh o doplnenie programu o bod – Prenájom pozemkov nachádzajúcich sa pod
areálom zimného štadióna v Žiari nad Hronom, ktorého žiadateľom je SPORT TREND, s.r.o., so sídlom
Šoltésovej 22, Žiar nad Hronom.
Hlasovanie:
počet členov komisie
9
prítomní
6
ospravedlnení
1 (MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Ing. Drienková)
za
3 hlasov (Ing. Uhrovič, MUDr. Kukolík, p. Žiak)
proti
3 hlasov (Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, p. Tomčáni)
zdržal sa hlasovania
0 hlasov
Predložený návrh o doplnenie programu nebol schválený. Ďalšie rokovanie komisie prebiehalo v zmysle
programu uvedeného na pozvánke.
Bod č. 2.
Informácia o postupnosti krokov vedúcich k rekonštrukcii športovej haly
Ústnu informáciu podal primátor mesta Mgr. Peter Antal. Informoval prítomných o postupe vykonaných prác
na rekonštrukcii športovej haly od vyhlásenie verejného obstarávania až po súčasný stav.
K danej problematike sa rozprúdila diskusia od jednotlivých členov komisie, poslancov a prizvaných hostí.
Stanovisko VK MŠK k rekonštrukcii ŠH
Výkonný rada VK MŠK Žiar nad Hronom sa na svojom zasadnutí zaoberala aj situáciou ohľadom
rekonštrukcie športovej haly a k tomuto bodu prijala nasledovné uznesenie:
1. Poveruje a zároveň udeľuje plný mandát pre Jozefa Tomčániho a MUDr. Ladislava Kukolíka prezentovať
jednotný názor VR VK MŠK na pokračovaní prác rekonštrukcie športovej haly pred športovou komisiou.
2. Aby po neúspešnej elektronickej aukcii bola vypísaná nová verejná súťaž
3. Aby odmietli akékoľvek pokusy spochybňovať rekonštrukciu športovej haly
Uznesenie č. 11/2014
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve
a/ berie na vedomie
informáciu primátora mesta Mgr. Antala o postupnosti krokov na rekonštrukcii športovej haly
b/ schvaľuje
ako najvhodnejšie riešenie vytvorenia vhodných podmienok pre niektoré športové kluby /basketbal, volejbal
.../, ako aj ostatnú športujúcu verejnosť, rekonštrukciu jestvujúcej mestskej športovej haly

c/ súhlasí
s pokračovaním prác /nové obstarávanie, rokovanie s bankami a pod./ na projekte – Rekonštrukcia športovej
haly podľa stavebného projektu vypracovaného spoločnosťou Archtekti DE spol. s.r.o. Žiar nad Hronom
Hlasovanie:
počet členov komisie
prítomní
ospravedlnení
za
proti
zdržal sa hlasovania

9
6
1 (MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Ing. Drienková)
3 hlasov (Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, p. Tomčáni, Ing. Uhrovič, MUDr. Kukolík, p.
Žiak)
0 hlasov
0 hlasov

Uznesenie č. 12/2014
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve
a/ poveruje
Mgr. Norberta Nagya vykonať prieskum trhu výstavby nízkonákladovej športovej haly v rovnakom rozsahu
a infraštruktúry včetne výberu miesta a pozemku ako je rekonštrukcia športovej haly v termíne do 31.8.2014
Hlasovanie:
počet členov komisie
prítomní
ospravedlnení
za
proti
zdržal sa hlasovania

9
6
1 (MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Ing. Drienková)
3 hlasov (Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, p. Žiak)
0 hlasov
3 hlasov (Ing. Uhrovič, MUDr. Kukolík, p. Tomčáni)

Uznesenie č. 12/2014 komisiou pre šport a mládež nebolo schválené
Uznesenie č. 13/2014
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve
Odporúča primátorovi mesta
Zvolať pracovné stretnutie za účasti poslancov MsZ, komisie a všetkých zainteresovaných ohľadom
prenájmu pozemkov pod Zimným štadiónom v Žiari nad Hronom spoločnosti SPORT TREND, s.r.o., so
sídlom Šoltésovej 22, Žiar nad Hronom.
Bod č. 3
Rôzne
Do bodu rôzne sa neprihlásil nikto z prítomných
Bod č. 4
Diskusia
Do bodu diskusia sa neprihlásil nikto z prítomných
Bod č. 5
Záver
Ing. Peter Dubeň predseda komisie zasadnutie ukončil s poďakovaním sa prítomným za účasť na zasadnutí
komisie.

Ing. Peter DUBEŇ
predseda komisie
07.07.2014
Zapísal: Ján Žiak

