Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre šport a mládež pri MsZ v Žiari nad Hronom
miesto konania:
poslanecká kancelária Žiar nad Hronom
čas konania:
15.11.2011 o 16.00 hod.
predseda komisie:
Ing. Peter Dubeň
prítomní:
podľa prezenčnej listiny
ospravedlnení:
podľa prezenčnej listiny
Prizvaní:
PaedDr. Majzlík, Mgr. Antal, MUDr. Cígerová
Priebeh rokovania komisie:
Program:
1. Otvorenie
2. Kalendár športových podujatí mesta
3. Návrh rozpočtu mesta (Program Športové aktivity)
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Záver
Zasadnutie otvoril a viedol Ing. Peter Dubeň, predseda komisie. Prítomných členov komisie oboznámil
s programom rokovania komisie a zároveň podal návrh na jeho doplnenie.
bod č. 2
Predstavenie vízie občianskeho združenia – Školské športové a vzdelávacie stredisko
Schválený program zasadnutia komisie
1. Otvorenie
2. Predstavenie vízie občianskeho združenia – Školské športové a vzdelávacie stredisko
3. Kalendár športových podujatí mesta
4. Návrh rozpočtu mesta (Program Športové aktivity)
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver
Hlasovanie:
počet členov komisie
8
prítomní
5
ospravedlnení
3
za
5 hlasov
proti
0 hlasov
zdržal sa hlasovania
0 hlasov
K bodu 2
Vízia občianskeho združenia – Školské športové a vzdelávacie stredisko ( ŠSaVS )
Víziu organizovania a riadenia športu v meste Žiar nad Hronom predstavil PaedDr. Marián Majzlík,
ktorá bude predstavená i najbližšom zasadnutí MsZ dňa 24.11.2011.
Informoval komisiu o základných ustanoveniach a cieľoch ŠŠaVS, o poslaní, členstve, ale i o návrhu práce
orgánov ŠŠaVS (snem, predseda, predsedníctvo, koordinátor šport. činnosti, športový klub, revízna komisia,
majetok a hospodárenie organizácie ...)
K predstavenej vízii sa vyjadrili jednotlivý členovia komisie – MUDr. Kukolik, Mgr. Nagy, Ing. Dubeň, ale
i prítomní poslanci MsZ Mgr. Antal a MUDr. Cígerová.
Uznesenie č. 11/2011
Komisia pre šport a mládež
a) berie na vedomie informáciu o vízii organizovania a riadenia športu ŠŠaVS v meste Žiar nad
Hronom
b) ukladá predsedovi komisie iniciovať stretnutie s prezidentmi klubov MŠK za účelom výkladu zmien
v základných dokumentoch MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Zodp.: Ing. Dubeň
Termín: do 30.11.2011
c) odporúča MsZ poveriť vedúcu odboru školstva a športu PhDr. Mergovú s vypracovaním Koncepcie
a programom rozvoja telesnej kultúry v meste Žiar nad Hronom na roky 2012 – 2016
Zodp.: MsZ
Termín: do 30.06.2012

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

8
7
1
7 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

K bodu 3
Návrh kalendára športových podujatí v meste a jeho financovanie
p. Žiak informoval členov komisie o príprave športového kalendára na rok 2012. Podklady od
jednotlivých športových klubov, oddielov, organizácii bolo potrebné zaslať v termíne do 20. októbra 2011.
Športový kalendár bol následne spracovaný aj s finančnými požiadavkami od jednotlivých žiadateľov.
Uznesenie č. 12/2011
Komisia pre šport a mládež
a) schvaľuje obsahovú náplň Športového kalendára mesta na rok 2012
b) odporúča MsZ schváliť obsahovú náplň Športového kalendára mesta na rok 2012
Po schválení rozpočtu mesta upraviť finančné požiadavky na jednotlivé podujatia tak, aby
zodpovedali sume pridelenej na Športový kalendár mesta na rok 2012, schválenej v rozpočte mesta
na rok 2012.
Hlasovanie:
počet členov komisie
8
prítomní
7
ospravedlnení
1
za
7 hlasov
proti
0 hlasov
zdržal sa hlasovania
0 hlasov
K bodu 4
Návrh rozpočtu mesta (Program Športové aktivity)
Ing. Dubeň, predseda komisie informoval členov komisie o návrhu rozpočtu mesta v programe –
Športové aktivity
Uznesenie č. 13/2011
Komisia pre šport a mládež
a) berie na vedomie pridelené finančné prostriedky v rozpočte mesta na rok 2012 na Program –
Športové aktivity nasledovne:
kalendár šport podujatí 2012 – 11 tis €
príspevok MŠK – 100 tis € v tom 20 tis € pre športové kluby na prenájom športovej haly
Hlasovanie:
počet členov komisie
prítomní
ospravedlnení
za
proti
zdržal sa hlasovania

8
7
1
7 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

Ing. Peter Dubeň predseda komisie zasadnutie ukončil s poďakovaním sa prítomným za účasť.
Ing. Peter DUBEŇ
predseda komisie
21.11.2011
Zapísal: Ján ŽIAK

