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

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

malá zasadačka MsÚ Žiar nad Hronom
16.05.2012 o 17.00 hod.
Ing. Peter Dubeň
podľa prezenčnej listiny
MUDr. Ladislav Kukolik
Ing. Katarína Drienková, Ing. Kamil Skladan

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Oboznámenie s formou, cieľmi a spôsobom fungovania športu pod OZ MŠK
Rôzne
Diskusia
Záver

Zasadnutie otvoril a viedol Ing. Peter Dubeň, predseda komisie. Prítomných členov komisie oboznámil
s programom rokovania komisie. Požiadal ich o prípadné doplnenie, resp. úpravu predloženého programu.
Keďže nikto z prítomných nemal pripomienku ani doplnok k programu rokovania, dal hlasovať o návrhu
bodov programu rokovania komisie.
Hlasovanie:
počet členov komisie
prítomní
ospravedlnení
za
proti
zdržal sa hlasovania

8
7
1 (MUDr. Kukolik)
7 hlasov (Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, Ing. Uhrovič, Ing. Sklenka, p. Tomčáni,
MUDr. Rišňovský, p. Žiak)
0 hlasov
0 hlasov

Bod č. 2.
Kontrola plnenia prijatých uznesení – Ing. Dubeň
Uzneseniami č. 5 a 6/2012 zo dňa 17.4.2012
Komisia pre šport a mládež zobrala na vedomie výsledky finančnej kontroly MŠK, stav
rozpracovanosti koncepcie rozvoja športu na roky 2012-2016 a informáciu o plnení Kalendára
športových podujatí k 31.3.2012 a plánu na II. štvrťrok 2012.
Uznesenie č.7/2012 zo dňa 17.4.2012
Komisia pre šport a mládež žiada prednostku MsÚ o podanie komplexnej informácie k výstavbe
športového komplexu FITBOX
Prednostka informovala všetkých poslancov o skutočnosti, že predstavitelia spoločnosti naplnili
znenie zmluvy a uhradili finančnú hotovosť podľa zmluvy v zmluvne stanovenom termíne.
Uznesenie splnené 24.04.2012
Bod č. 3.
Oboznámenie s formou, cieľmi a spôsobom fungovania športu pod OZ MŠK
Informáciu o stave novovznikajúceho právneho subjektu OZ MŠK predložil Ing. Kamil Skladan a oboznámil
členov komisie zo stanovami OZ, ktoré po pripomienkovaní prezidentmi klubov a zapracovaní relevantných
pripomienok postúpia na Ministerstvo vnútra na registráciu.
V diskusii členovia komisie upozorňovali na situácie, ktoré môžu vyplynúť z reálneho uplatňovania
predloženého dokumentu, no vo všeobecnosti nemajú so vznikom takejto formy problém.
K informácii o pripravovaných zmenách komisia podala spoločné vyhlásenie.
K tomuto bodu nebolo prijaté žiadne uznesenie.

Bod č. 4
Rôzne
p. Žiak
• informoval prítomných o 3. ročníku Žiarskeho polmaratónu 26.5.2012
p. Dubeň
• informoval o termíne konania 16. ročníka turnaja v Streetballe 30.6.2012
Bod č.5
Diskusia
Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných

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

Ing. Peter DUBEŇ
predseda komisie
16.05.2012
Zapísal: Ján ŽIAK

Príloha č.1

Podujatia, ktoré nebudú zrealizované zo športového kalendára

* 09.2.

Silový päťboj – stredné školy

* 21.2.

ZIMNÝ VIACBOJ pre žiakov II. st. ZŠ

* marec

AEROBIC – Tanečný maratón pre žiakov II. st. ZŠ, SŠ

* marec

Basketbalový turnaj – MUŽI

* 03.04.

Veľkonočná olympiáda – chlapci – dievčatá ZŠ / netradičné súťaže /

Preložené športové podujatia:

* 20.4.

BEH oslobodenia mesta ZH – 24. ročník

* máj

Šachový turnaj – ZO SZZP

* 18.5.

Plavecké preteky pre ZŠ

Športové podujatia mimo kalendár športových podujatí

21.4.

Posolstvo k hrám XXX. Olympiády „Londýn 2012“

Ján ŽIAK
MsÚ – OSMM Žiar nad Hronom

