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
17.03.2014 o 17.00 hod.
Ing. Peter Dubeň
podľa prezenčnej listiny
MUDr. Rišňovský
Mgr. Peter Antal
Ing. Stella Víťazková

Program:
1. Otvorenie
2. Financovanie jednotlivých športov v MŠK na rok 2014
3. Schválenie prerozdelenia finančných prostriedkov vyčlenených z rozpočtu mesta na Kalendár
športových podujatí na rok 2014
4. Financovanie hokejového klubu
5. Financovanie športov v MŠK a kalendára športových podujatí na obdobie 2015 až 2019
6. Financovanie a časový harmonogram rekonštrukcie ŠH
7. FK Pohronie a jeho orgány
8. Zámer prenájmu futbalového štadióna
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver
Zasadnutie otvoril a viedol Ing. Peter Dubeň, predseda komisie. Na zasadnutí komisie privítal primátora
mesta Mgr. Petra Antala.
Predseda konštatoval, že na komisii sa zúčastnilo 8 z celkového počtu 9 členov a je uznášania schopná.
Prítomných členov komisie oboznámil s programom rokovania komisie. K predloženému programu nemal
nikto z členov komisie pozmeňujúce návrhy
Hlasovanie:
počet členov komisie
prítomní
ospravedlnení
za
proti
zdržal sa hlasovania

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

Bod č. 2.
Financovanie jednotlivých športov v MŠK na rok 2014
Informáciu o financovaní športových klubov v MŠK na rok 2014 podal p. Tomčáni, konateľ MŠK a doplňujúcu
informáciu podala Ing. Drienková, ekonómka MŠK. Bol predložený písomných materiál o finančných
požiadavkách jednotlivých klubov na rok 2014, prerozdelenie už získaných finančných prostriedkov v roku
2014, ale i porovnanie finančných prostriedkov z rokom 2013. Písomný materiál je súčasťou zápisnice.
Primátor mesta Mgr. Peter Antal informoval členov komisie, že v prípade zle vyvíjajúcej sa situácie
v naplnení rozpočtu MŠK na rok 2014 od jednotlivých reklamných partnerov a sponzorov je pripravený podať
návrh poslancom na zasadnutí MsZ o schválenie finančnej dotácie pre MŠK do výšky 20 tis €, aby nebol
ohrozený chod jednotlivých športových klubov vo svojej činnosti, ale zdôraznil, že prvoradá úloha je na
vedení MŠK a prezidentoch športových klubov, aby zabezpečili klub po finančnej stránke.
Uznesenie č. 5/2014
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve
berie na vedomie
informáciu o financovaní jednotlivých športov MŠK Žiar nad Hronom na rok 2014.

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

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

Bod č. 3
Schválenie prerozdelenia finančných prostriedkov vyčlenených z rozpočtu mesta na Kalendár
športových podujatí na rok 2014
Informáciu o prerozdelení finančných prostriedkov na rok 2014 podal p. Žiak. Materiál je priložený k zápisnici
zo zasadnutia komisie.
Uznesenie č. 6/2014
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve
Schvaľuje
Predložený návrh prerozdelenia finančných prostriedkov na rok 2014
Hlasovanie:
počet členov komisie
prítomní
ospravedlnení
za
proti
zdržal sa hlasovania

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

Bod č. 4
Financovanie hokejového klubu
Ústnu informáciu o znovu založení a obnovení činnosti hokejového klubu v Žiari nad Hronom podal Ing.
Uhrovič. Informoval prítomných o začlenení klubu do organizačnej štruktúry MŠK, o príprave a začiatku
práce s mládežou v klube, ako i o príprave obnovenia hokejových prípraviek.
Zápasy, pokiaľ nebude vyriešený ZŠ v Žiari sa budú hrávať na hokejovom štadióne vo Zvolene. Začiatok
novej sezóny klubu je naplánovaný od súťažného ročníka 2014/2015.
Uznesenie č. 7/2014
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve
berie na vedomie
informáciu o súčasnom stave v HK, ako i o príprave hokejového klubu na obnovenie svojej činnosti od
súťažného ročníka 2014/2015.
Hlasovanie:
počet členov komisie
prítomní
ospravedlnení
za
proti
zdržal sa hlasovania

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

Bod č. 5
Financovanie športov v MŠK a kalendára športových podujatí na obdobie 2015 až 2019
Úvodnú informáciu podal Ing. Dubeň, ktorý informoval o tom, že už v súčasnosti je veľký problém naplniť
finančný rozpočet jednotlivých klubov MŠK od reklamných partnerov a sponzorov a mesto by malo v danej
situácii finančne pomôcť MŠK.
Primátor mesta informoval členov komisie, že v prípade, že by nastala takáto situácia, ktorá v súčasnosti nie
je až v takom stave ohrozenia, tak predloží na zasadnutí MsZ návrh poslancom o poskytnutí finančnej
pomoci MŠK z rozpočtu mesta v záujme zachovania jednotlivých športových klubov a súťaží v meste.

Uznesenie č. 8/2014
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve
berie na vedomie
Informáciu o financovaní športov meste Žiar nad Hronom v ďalšom období
Hlasovanie:
počet členov komisie
prítomní
ospravedlnení
za
proti
zdržal sa hlasovania

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

Bod č. 6
Financovanie a časový harmonogram rekonštrukcie ŠH
Ústnu informáciu podal primátor mesta Mgr. Peter Antal. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie
/elektronická aukcia/ a následne sa bude pokračovať v zmysle plánu postupu prác na rekonštrukcii ŠH.
Uznesenie č. 9/2014
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve
berie na vedomie
Informáciu o postupnosti krokov v rekonštrukcii športovej haly v meste Žiar nad Hronom
Hlasovanie:
počet členov komisie
9
prítomní
8
ospravedlnení
1 (MUDr. Rišňovský)
za
8 hlasov (Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, p. Tomčáni, Ing. Uhrovič, Mgr. Sklenka, MUDr.
Kukolík, Ing. Drienková, p. Žiak)
proti
0 hlasov
zdržal sa hlasovania
0 hlasov

Bod č. 7
FK Pohronie a jeho orgány
Ústnu informáciu o orgánoch FK podal p. Tomčáni.
Uznesenie č. 10/2014
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve
berie na vedomie
Informáciu o orgánoch FK Pohronie
Hlasovanie:
počet členov komisie
9
prítomní
8
ospravedlnení
1 (MUDr. Rišňovský)
za
8 hlasov (Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, p. Tomčáni, Ing. Uhrovič, Mgr. Sklenka, MUDr.
Kukolík, Ing. Drienková, p. Žiak)
proti
0 hlasov
zdržal sa hlasovania
0 hlasov

Bod č. 8
Zámer prenájmu futbalového štadióna
Ústnu informáciu podal primátor mesta Mgr. Peter Antal. Budova FŠ včetne celého areálu a ihrísk preje pod
správu FK Pohronie, ktorý bude zabezpečovať chod a údržbu celého areálu podľa vlastných potrieb
futbalového klubu
Uznesenie č. 10/2014
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve
berie na vedomie
Informáciu o zámere futbalového štadióna a prechod so správy FK Pohronie

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

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

Bod č. 9
Rôzne
Do bodu rôzne sa neprihlásil nikto z prítomných
Bod č. 10
Diskusia
Do bodu diskusia sa neprihlásil nikto z prítomných

Bod č. 11
Záver
Ing. Peter Dubeň predseda komisie zasadnutie ukončil s poďakovaním sa prítomným za účasť na zasadnutí
komisie.

Ing. Peter DUBEŇ
predseda komisie
18.03.2014
Zapísal: Ján Žiak

