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

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

poslanecká kancelária Žiar nad Hronom
19.12.2011 o 17.00 hod.
Ing. Peter Dubeň
podľa prezenčnej listiny
podľa prezenčnej listiny
Mgr. Ivan Černaj, Mgr. Antal, Ing. Gallo, Martin Baláž
Ing. Milan Veselý, MBA
PaedDr. Majzlík

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Súčasná situácia v športe v meste Žiar nad Hronom
Diskusia
Záver

Zasadnutie komisie otvoril primátor mesta Mgr. Ivan Černaj, ktorý oboznámil všetkých prítomných
o probléme, ktorý nastal v žiarskom športe - o avizovanom pozastavení financovania športu od jedného
z hlavných sponzorov MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. – od FY Slovalca, a.s.
Zasadnutia sa zúčastnil i generálny riaditeľ Slovalca, a.s. Ing. Milan Veselý, MBA, ktorý oboznámil
všetkých prítomných s hlavnými problémami v riadení MŠK, ktoré ho viedli k uvedenému rozhodnutiu
a následne predstavil i návrh ako jeden z možných riešení a ďalšieho pôsobenia MŠK v jeho činnosti.
Navrhol, aby jedným z konateľov spoločnosti s hlavným rozhodujúcim hlasom bol zástupca FY Slovalco, a.s.
– Ing. Kamil Skladan.
K uvedenej problematike sa v diskusii vyjadrili jednotlivý členovia komisie, ale i pozvaní hostia.
Uznesenie č. 14/2011
Komisia pre šport a mládež
a) Odporúča vymenovať za konateľa spoločnosti MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. p. Ing. Kamila
Skladana
b) Žiada PaedDr. Majzlíka zastaviť preregistráciu členov zo spoločnosti MŠK do Športového
a vzdelávacieho strediska
c) Odporúča konateľovi spoločnosti MŠK (Mgr. Norbert Nagy) prehodnotiť rozhodnutie o odvolaní
prezidenta BK MŠK Žiar nad Hronom Mgr. Mareka Baláža.
Hlasovanie:
počet členov komisie
prítomní
ospravedlnení
za
proti
zdržal sa hlasovania

8
6
2 ( Mgr. Sklenka, MUDr. Rišňovský )
4 hlasov (MUDr. Kukolik, Ing. Uhrovič, p. Tomčáni, p. Žiak
0 hlasov
2 hlasov (Ing. Dubeň, Mgr. Nagy)

Ing. Peter Dubeň predseda komisie zasadnutie ukončil s poďakovaním sa prítomným za účasť.
Ing. Peter DUBEŇ
predseda komisie
19.12.2011
Zapísal: Ján ŽIAK

