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

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

poslanecká kancelária Žiar nad Hronom
21.09.2015 o 17.00 hod.
Mgr. Norbert Nagy
podľa prezenčnej listiny
PaedDr. Majzlík, p. Urgela

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Materiály na MsZ dňa 24.09.2015
Navýšenie finančných prostriedkov pre MŠK zaradením trvale do rozpočtu mesta
Športový kalendár mesta Žiar nad Hronom na rok 2016
Kritériá oceňovania športovca mesta, funkcionára športového klubu za rok 2015
Rekonštrukcie športových objektov mesta, výstavba nových športovísk
Rôzne
Záver

Zasadnutie komisie otvoril a viedol Mgr. Norbert Nagy, predseda komisie. Privítal prítomných členov
komisie a konštatoval, že na komisii sa zúčastnilo 11 z celkového počtu 13 členov a komisia je uznášania
schopná.
Prítomných členov komisie oboznámil s programom rokovania komisie a navrhol zmenu poradia
prerokovania jednotlivých bodov tak ako je uvedené v programe rokovania komisie.
Hlasovanie:
počet členov komisie
prítomní
ospravedlnení
Neprítomní:
za
proti
zdržal sa hlasovania

13
11
2 ( PaedDr. Majzlík, p. Uregela)
0
11 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Dubeň, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný,
Mgr. Baláž, p. Tomčáni, Ing. Rybársky, Ing. Drienková, Ing. Muha, p. Žiak)
0 hlasov
0 hlasov

Bod č. 2.
Materiály na MsZ dňa 24.09.2015
A/ Komplexná kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami v spoločnosti MŠK spol. s r. o. za
rok 2014.
Ústnu informáciu podal predseda komisie Mgr. Nagy a odporučil správu zobrať na vedomie
Uznesenie č. 9/2015
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve
a/ odporúča MsZ
zobrať správu o kontrole hospodárenia s finančnými prostriedkami v spoločnosti MŠK na vedomie
vedomie
Hlasovanie:
počet členov komisie
13
prítomní
11
ospravedlnení
2 ( PaedDr. Majzlík, p. Uregela)
Neprítomní:
0
za
11 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Dubeň, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný,
Mgr. Baláž, p. Tomčáni, Ing. Rybársky, Ing. Drienková, Ing. Muha, p. Žiak)
proti
0 hlasov
zdržal sa hlasovania
0 hlasov

B/ Správa o činnosti FK POHRONIE
Za FK sa zasadnutia komisie nikto nezúčastnil. Ústnu informáciu podal predseda komisie Mgr. Nagy
a doplnil Ing. Dubeň.
Uznesenie č. 10/2015
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve
a/ odporúča MsZ
zobrať správu o činnosti FK Pohronie na vedomie s podmienkou, že sa zasadnutia MsZ zúčastní štatutár FK
Pohronie
Pre prerokovanie správy o činnosti za rok 2015/2016 komisia odporúča, aby v správe FK Pohronie bol
vyčíslený podrobný rozpis nákladových položiek z príspevku mesta Žiar nad Hronom.
Hlasovanie:
počet členov komisie
13
prítomní
11
ospravedlnení
2 ( PaedDr. Majzlík, p. Uregela)
Neprítomní:
0
za
11 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Dubeň, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný,
Mgr. Baláž, p. Tomčáni, Ing. Rybársky, Ing. Drienková, Ing. Muha, p. Žiak)
proti
0 hlasov
zdržal sa hlasovania
0 hlasov
C/ Finančná správa MŠK OZ Žiar nad Hronom
Ústnu informáciu podal Mgr. Nagy.
Uznesenie č. 11/2015
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve
a/ odporúča MsZ
zobrať finančnú správu na vedomie.
Hlasovanie:
počet členov komisie
13
prítomní
11
ospravedlnení
2 ( PaedDr. Majzlík, p. Uregela)
Neprítomní:
0
za
11 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Dubeň, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný,
Mgr. Baláž, p. Tomčáni, Ing. Rybársky, Ing. Drienková, Ing. Muha, p. Žiak)
proti
0 hlasov
zdržal sa hlasovania
0 hlasov
Bod č. 3
Navýšenie finančných prostriedkov pre MŠK zaradením trvale do rozpočtu mesta
O potrebe navýšiť rozpočet MŠK / 20-30 tis €/predniesol Ing. Dubeň. Navýšenie podporil aj konateľ MŠK p.
Tomčáni, Ing. Drienková.
MUDr. Kukolík – ak je to požiadavka všetkých klubov v MŠK, tak je potrebné, aby poslanci MsZ podporili
jeho navýšenie pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2016
Mgr. Baláž – je potrebné vypracovať materiál, prečo a z akých dôvodov je potrebné navýšiť rozpočet, tento
materiál spolu s výškou navýšenia predložiť pri schvaľovaní rozpočtu mesta.
Uznesenie č. 12/2015
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve
a/ odporúča
MsZ navýšiť rozpočet MŠK o výšku 30 tis € s uvedením argumentov, prečo je potrebné schváliť požadované
navýšenie. Komisia ďalej odporúča poslancom MsZ hľadať možnosti navýšenia rozpočtu MŠK pri kreovaní
rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na rok 2016.
Hlasovanie:
počet členov komisie
prítomní
ospravedlnení
Neprítomní:
za

13
11
2 ( PaedDr. Majzlík, p. Uregela)
0
11 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Dubeň, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný,

proti
zdržal sa hlasovania

Mgr. Baláž, p. Tomčáni, Ing. Rybársky, Ing. Drienková, Ing. Muha, p. Žiak)
0 hlasov
0 hlasov

Bod č. 4
Športový kalendár mesta Žiar nad Hronom na rok 2016
Ústnu informáciu podal p. Žiak. Kalendár bude spracovaný na základe zaslania požiadaviek jednotlivých
klubov v meste Žiar nad Hronom. Po spracovaní kalendára bude materiál predložený na zasadnutí komisie
Uznesenie č. 13/2015
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve
a/ berie na vedomie
správu o príprave Kalendára športových podujatí na rok 2016.
Hlasovanie:
počet členov komisie
prítomní
ospravedlnení
Neprítomní:
za
proti
zdržal sa hlasovania

13
11
2 ( PaedDr. Majzlík, p. Uregela)
0
11 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Dubeň, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný,
Mgr. Baláž, p. Tomčáni, Ing. Rybársky, Ing. Drienková, Ing. Muha, p. Žiak)
0 hlasov
0 hlasov

Bod č. 5
Kritériá oceňovania športovca mesta za rok 2015
Pracovný návrh na oceňovanie športovcov predložil Ing. Muha. Predložený návrh bol ohodnotený ako veľmi
dobrý materiál a na jeho princípe sa budú oceňovať športovci mesta už za rok 2015. Materiál bude doplnený
o kritéria na oceňovanie zaslúžilých funkcionárov v jednotlivých športových kluboch.
Uznesenie č. 14/2015
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve
a/ berie na vedomie
predložený materiál a kritéria na oceňovanie športovcov mesta za uplynulé obdobie a odporúča všetkým
členom komisie aby predložili najbližšie zasadnutie komisie kritéria na oceňovanie funkcionárov.
Hlasovanie:
počet členov komisie
prítomní
ospravedlnení
Neprítomní:
za
proti
zdržal sa hlasovania

13
11
2 ( PaedDr. Majzlík, p. Uregela)
0
11 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Dubeň, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný,
Mgr. Baláž, p. Tomčáni, Ing. Rybársky, Ing. Drienková, Ing. Muha, p. Žiak)
0 hlasov
0 hlasov

Bod č. 6
Rekonštrukcie športových objektov mesta, výstavba nových športovísk
MUDr. Kukolík informoval členov komisie o ďalších možnostiach rekonštrukcie športových objektov v meste
FŠ – mesto Žiar nad Hronom je prvým náhradníkom z vládneho projektu – rekonštrukcia futbalových ihrísk
ZŠ – mesto Žiar nad Hronom spolupracuje a hľadá riešenie pri spolupráce s HK Zvolen, ktorý má v pláne pri
rekonštrukcii ZŠ v Žiari nad Hronom participovať /zvažuje hrať ligu v ZH pri rekonštrukcii ZŠ vo Zvolene/
Mgr. Nagy – pozitívne vyzdvihol vykonané práce pri rekonštrukcii športovej haly, pochválil celý projekt
rekonštrukcie za veľmi dobré riešenie.
Ing. Rybársky – informoval členov komisie, aby sa nezabudlo na atlétov a je potrebné hľadať náhradné
riešenie atletickej dráhy / areál IV, ZŠ, I. ZŠ/ v prípade rekonštrukcii FŠ.

Uznesenie č. 15/2015
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve
a/ berie na vedomie
informáciu o rekonštrukcii športových objektov v meste Žiar nad Hronom
Hlasovanie:
počet členov komisie
prítomní
ospravedlnení
Neprítomní:
za
proti
zdržal sa hlasovania

13
11
2 ( PaedDr. Majzlík, p. Uregela)
0
11 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Dubeň, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný,
Mgr. Baláž, p. Tomčáni, Ing. Rybársky, Ing. Drienková, Ing. Muha, p. Žiak)
0 hlasov
0 hlasov

Bod č. 7
Rôzne
Do bodu rôzne sa neprihlásil nikto z prítomných
Bod č. 8
Záver
Mgr. Norbert Nagy, predseda komisie zasadnutie ukončil s poďakovaním sa prítomným za účasť na
zasadnutí komisie.

Mgr. Norbert Nagy
predseda komisie

06.10.2015
Zapísal: Ján Žiak

