Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre šport a mládež pri MsZ v Žiari nad Hronom
miesto konania:
čas konania:
predseda komisie:
prítomní:
ospravedlnení:
Prizvaní, hostia:

poslanecká kancelária Žiar nad Hronom
19.12.2012 o 16.00 hod.
Ing. Peter Dubeň
podľa prezenčnej listiny
MUDr. Rišňovský, Ing. Rastislav Uhrovič, Ing. Martin Sklenka
Ing. Katarína Drienková

Navrhovaný program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. MŠK spol. s r.o. a priebeh implementácie jeho základných dokumentov (Organizačný poriadok - OP,
Hospodárska smernica - HS)
4. Rekonštrukcia športovej haly – základné informácie o možnostiach financovania
5. Kalendár športových podujatí mesta na rok 2013 a jeho finančné naplnenie
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
Zasadnutie otvoril a viedol Ing. Peter Dubeň, predseda komisie. Prítomných členov komisie oboznámil
s programom rokovania komisie. Konštatoval, že počet prítomných členov komisie je 5(päť), komisia je
uznášaniaschopná. Požiadal ich o prípadné doplnenie, resp. úpravu predloženého programu.
O slovo sa prihlásil Mgr. Norbert Nagy, ktorý navrhol doplnenie bodu 3 programu o bod 3 b.):
Voľba zástupcu Komisie pre šport a mládež do Správnej rady Volejbalového klubu (VK)
a Basketbalového klubu (BK)
Hlasovanie:
počet členov komisie
8
prítomní
5
ospravedlnení
3
za
5 hlasov (Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, MUDr. Ladislav Kukolík, p. Tomčáni, p. Žiak)
proti
0 hlasov
zdržal sa hlasovania
0 hlasov
Doplnený a schválený program rokovania Komisie pre šport a mládež:
Schválený program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. a.) MŠK spol. s r.o. a priebeh implementácie jeho základných dokumentov (Organizačný poriadok - OP,
Hospodárska smernica - HS)
b.) Voľba zástupcu Komisie pre šport a mládež do Správnej rady Volejbalového a Basketbalového klubu
MŠK spol. s r.
4. Rekonštrukcia športovej haly – základné informácie o možnostiach financovania
5. Kalendár športových podujatí mesta na rok 2013 a jeho finančné naplnenie
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
Bod č. 2
Kontrola plnenia prijatých uznesení – Ing. Dubeň
Na zasadaní komisie, konanej dňa 31.10.2012 neboli prijaté žiadne uznesenia a všetky uznesenia
z predchádzajúcich komisií boli splnené.
Bod č. 3a.)
MŠK spol. s r.o. a priebeh implementácie jeho základných dokumentov (OP, HS)
Informáciu o stave implementácie novo schválených základných dokumentov MŠK spol. s r.o. podal konateľ
spoločnosti p. Jozef Tomčáni. Informoval prítomných o stave odovzdávania prihlášok od jednotlivých klubov.
Konštatoval, že do 15.12.2012 odovzdali prihlášky VK, BK, Klub Aikido, Klub Karate, KST (turisti). Ostatné
kluby prisľúbili odovzdať do konca kalendárneho roka.

Následná diskusia k tomuto bodu smerovala k výrobe, tlači a distribúcii Členských preukazov MŠK spol.
s r.o. a evidencii odovzdaných prihlášok. Ekonómka MŠK spol. s r.o. požiadala o pomoc členov komisie pri
základnej evidencii členov a tlači členských preukazov.
Členské príspevky do MŠK spol. s r.o. je potrebné zaplatiť do 31.01.2013 na novozriadený účet, resp,
osobne každý člen (resp. jeho zákonný zástupca) do pokladne MŠK spol. s r.o.
Uznesenie č 13/2012:
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve berie na vedomie informáciu konateľa
spoločnosti MŠK spol. s r.o. o implementácii novo schválených základných dokumentov do praxe
Hlasovanie:
počet členov komisie
8
prítomní
5
ospravedlnení
3
za
5 hlasov (Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, MUDr. Ladislav Kukolík, p. Tomčáni, p. Žiak)
proti
0 hlasov
zdržal sa hlasovania
0 hlasov
Bod č. 3b.)
Voľba zástupcu Komisie pre šport a mládež do Správnej rady Volejbalového
a Basketbalového klubu MŠK spol. s r.o.
Člen Komisie pre šport a mládež Mgr. Norbert Nagy navrhol za zástupcu Komisie pre šport a mládež do
Správnej rady VK MUDr. Ladislava Kukolíka a do Správnej rady BK Ing. Petra Dubeňa.
Vzhľadom na skutočnosť, že nik z ostatných členov komisie nepodal iný návrh, predseda komisie dal
hlasovať o každom kandidátovi osobitne.
Hlasovanie
o kandidátovi MUDr. Ladislavovi Kukolíkovi na voľbu za člena Správnej rady VK MŠK spol. s .r.o.:
počet členov komisie
8
prítomní
5
ospravedlnení
3
za
4 hlasy (Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, p. Tomčáni, p. Žiak)
proti
0 hlasov
zdržal sa hlasovania
1 hlas (MUDr. Ladislav Kukolík)
Vzhľadom na kandidatúru predsedu Komisie pre šport a mládež do Správnej rady BK MŠK spol. s .r.o.,
prenechal predseda Komisie pre šport a mládež Ing. Peter Dubeň voľbu a aj samotné hlasovanie Mgr.
Norbertovi Nagymu.
Hlasovanie
o kandidátovi Ing. Petrovi Dubeňovi na voľbu za člena Správnej rady BK MŠK spol. s .r.o.:
počet členov komisie
8
prítomní
5
ospravedlnení
3
za
4 hlasy (Mgr. Nagy, MUDr. Ladislav Kukolík, p. Tomčáni, p. Žiak)
proti
0 hlasov
zdržal sa hlasovania
1 hlas (Ing. Dubeň)
Vyjadrenia neprítomných členov komisie k hlasovaniu sú priložené k zápisnici v písomnej forme
a k nahliadnutiu u predsedu komisie.
Bod č. 4
Rekonštrukcia športovej haly – základné informácie o možnostiach financovania
V diskusii k tomuto bodu Mgr. Norbert Nagy, ako člen Komisie pre určenie rozsahu komplexnej rekonštrukcie
športovej haly, predniesol poznatky z návštevy športovej haly v Martine, kde je hala, vyhovujúca
parametrami pomerom v našom meste a konštatoval, že ak by rekonštrukcia mala prekračovať, resp. blížiť
sa nákladmi výstavbe novej haly, tak sa prikláňa k výstavbe novej. Zaujal ho i fakt, že v hale v Martine sú
dve hracie plochy, čo by zefektívnilo tréningový proces (trénovať by mohli paralelne dve družstvá)
a odľahčilo telocvične na základných školách.
MUDr. Ladislav Kukolík pripomenul možnosť viaczdrojového financovania, kde je potrebné osloviť
spoločnosti, ktoré na území mesta realizovali alebo realizujú rôzne projekty, kde mesto na ich financovanie
získalo zdroje z Európskej únie.
Členovia komisie sa zhodli na prioritnom riešení situácie športovej haly a po dôslednom zvážení možností
financovania rozhodnúť, či budeme postavenú halu rekonštruovať alebo vybudujeme novú na zelenej lúke.

K tomuto bodu prijali členovia komisie nasledujúce uznesenie:
Uznesenie č 14/2012:
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve ukladá predsedovi komisie vyvolať
stretnutie s viceprimátorom mesta a majoritným spoločníkom MŠK spol. s r.o. a na základe
získaných podkladov jednať s ním o alternatívach riešenia inovácie športovej haly.
Hlasovanie:
počet členov komisie
8
prítomní
5
ospravedlnení
3
za
5 hlasov (Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, MUDr. Ladislav Kukolík, p. Tomčáni, p. Žiak)
proti
0 hlasov
zdržal sa hlasovania
0 hlasov
Bod č. 5
Kalendár športových podujatí mesta na rok 2013 a jeho finančné naplnenie
K uvedenému bodu sa vyjadril predseda Komisie pre šport a mládež a tajomník Komisie p. Žiak, ktorí
informovali členov o aktuálnej situácii finančného krytia Kalendára športových podujatí mesta na rok 2013.
Uviedli, že kalendár je v štádiu rozpracovania finančného pokrytia akcií a po konzultácii s p. Žiakom bude
o výsledku informovať komisiu na najbližšom zasadnutí, ktoré sa uskutoční v mesiaci január.
Uznesenie č 15/2012:
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve:
a) berie na vedomie informáciu o stave rozpracovanosti finančného krytia Kalendára športových
podujatí mesta na rok 2013
b) ukladá Ing. Dubeňovi a p. Žiakovi pripraviť návrh na finančné prerozdelenie Kalendára
športových podujatí v zmysle schváleného rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na rok 2013
a predložiť ho na najbližšie zasadnutie komisie
Hlasovanie:
počet členov komisie
8
prítomní
5
ospravedlnení
3
za
5 hlasov (Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, MUDr. Ladislav Kukolík, p. Tomčáni, p. Žiak)
proti
0 hlasov
zdržal sa hlasovania
0 hlasov
Bod č. 6
Rôzne
V bode rôzne navrhol Konateľ MŠK spol. s r.o. a člen Komisie pre šport a mládež, p. Jozef Tomčáni, rozšíriť
počet členov komisie o Ing. Katarínu Drienkovú – ekonómku MŠK.
Členovia komisie s návrhom súhlasili a na najbližšom zasadnutí MsZ navrhnú Ing. Katarínu Drienkovú zvoliť
za riadneho člena Komisie pre šport a mládež pri MsZ.
Uznesenie č 16/2012:
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve odporúča MsZ zvoliť Ing. Katarínu
Drienkovú za riadneho člena Komisie pre šport a mládež pri MsZ.
Hlasovanie:
počet členov komisie
8
prítomní
5
ospravedlnení
3
za
5 hlasov (Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, MUDr. Ladislav Kukolík, p. Tomčáni, p. Žiak)
proti
0 hlasov
zdržal sa hlasovania
0 hlasov
V bode rôzne navrhol p. Ján Žiak prizvať Mgr. Danielu Švecovú – koordinátorku práce s mládežou na
najbližšie zasadnutie komisie a jednať s ňou o možnom prínose prace komisie ako jej členka.
Uznesenie č 17/2012:
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve odporúča predsedovi komisie prizvať na
najbližšie zasadnutie Mgr. Danielu Švecovú – koordinátorku práce s mládežou

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

8
5
3
5 hlasov (Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, MUDr. Ladislav Kukolík, p. Tomčáni, p. Žiak)
0 hlasov
0 hlasov

Bod č. 7
Diskusia
MUDr. Ladislav Kukolík vyslovil kladné stanovisko k vyjadreniu Ing. Skladana, riaditeľa MŠK že nedošlo
v uplynulých rokoch k defraudácii v spoločnosti MŠK Žiar nad Hronom spol. s r.o.
Bod č. 8
Záver
Ing. Peter Dubeň predseda komisie zasadnutie ukončil s poďakovaním sa prítomným za účasť a spoluprácu
počas celého roka 2012 a poprial všetkým prítomným všetko najlepšie do nového roku 2013.

Ing. Peter DUBEŇ
predseda komisie
21.12.2012
Zapísal: Ján Žiak

