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 Žiar nad Hronom
15.04.2013 o 15.00 hod.
Ing. Peter Dubeň
podľa prezenčnej listiny
Ing. Drienková
Mgr. Peter Antal, Mgr. Monika Balážová, Mgr. Marek Rakovský

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení
3. Informácia o postupných krokoch pre plánovanú rekonštrukciu športovej haly
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Záver
Zasadnutie otvoril a viedol Ing. Peter Dubeň, predseda komisie. Prítomných členov komisie oboznámil
s programom rokovania komisie.
Hlasovanie:
počet členov komisie
prítomní
ospravedlnení
za
proti
zdržal sa hlasovania

9
8
1 (Ing. Drienková)
8 hlasov (Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, p. Tomčáni, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka,
Ing. Uhrovič, MUDr. Kukolík, p. Žiak)
0 hlasov
0 hlasov

Bod č. 2.
Kontrola plnenia prijatých uznesení – tento bod programu bol vypustený z rokovania komisie

Bod č. 3.
Informácia o postupných krokoch pre plánovanú rekonštrukciu športovej haly
Mgr. Antal, zastupujúci primátor mesta predložil členom komisie pracovnú štúdiu rekonštrukcie
športovej haly. Členovia komisie dávali k predloženej pracovnej štúdii podnetné návrhy na zapracovanie
technicko-športových podmienok do konečného návrhu technického riešenia športovej haly.
Návrhy na zapracovanie:
- BK zabezpečí zameranie rozmeru basketbalového ihriska v zmysle pravidiel BK a športovo –
technických podmienok SBA
- preveriť rekonštrukciu (výmenu) parketovej palubovky za iný vhodný podklad aj s potrebným
namaľovaním čiar pre jednotlivé športy (BK, VK, tenis ...)
- zabezpečiť posun basketbalových košov a vpustí pre volejbalové stĺpy podľa posunutia hracích
plôch na uvedené športy
- zabezpečiť vysúvacie - výškovo nastaviteľné basketbalové koše pre nižšie vekové kategórie BK
- zabezpečiť umiestnenie náhradných tréningových basketbalových košov v priestore palubovky ŠH
- zabezpečiť potrebnú štrukturálnu elektrickú kabeláž v ŠH k rozvodom pre rozhlas, časomieru... pre
rozhodcovský stolík
- zabezpečiť rozvody signálu pre Tv, internet
Uznesenie č. 8/2013
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve berie na vedomie informáciu o realizácii
rekonštrukcie ŠH a ukladá všetkým členom komisie v termíne do 30. apríla 2013 podávať podnetné
pripomienky pre zapracovanie do technicko-športových parametrov pre rekonštrukciu športovej haly.

Hlasovanie:
počet členov komisie
prítomní
ospravedlnení
za
proti
zdržal sa hlasovania

9
8
1 (Ing. Drienková)
8 hlasov (Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, p. Tomčáni, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka,
Ing. Uhrovič, MUDr. Kukolík, p. Žiak)
0 hlasov
0 hlasov

Bod č. 4
Rôzne
Do bodu rôzne sa neprihlásil nikto z prítomných

Bod č. 5
Diskusia
Do bodu rôzne sa neprihlásil nikto z prítomných

Bod č. 6
Záver
Do bodu rôzne sa neprihlásil nikto z prítomných

Ing. Peter Dubeň predseda komisie zasadnutie ukončil s poďakovaním sa prítomným za účasť na
zasadnutí komisie.

Ing. Peter DUBEŇ
predseda komisie
16.04.2013
Zapísal: Ján ŽIAK

