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

miesto konania :
čas konania :

poslanecká kancelária Žiar nad Hronom
26.09.2011 o 15.30 hod.

predseda komisie :

Ing. Peter Dubeň

prítomní :
ospravedlnení :

dľa prezenčnej listiny
dľa prezenčnej listiny

Priebeh rokovania komisie:
Program :
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Návrh kalendára športových podujatí v meste a jeho financovanie
Priebeh prípravy zmien v základných dokumentoch MŠK
Priebeh prípravy, materiálne a finančné zabezpečenie družstiev kolektívnych športov na
blížiacu sa sezónu
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver

Zasadnutie otvoril a viedol Ing. Peter Dubeň, predseda komisie. Prítomných členov komisie oboznámil
s programom rokovania komisie.
Hlasovanie:
za
proti
zdržal sa hlasovania

8 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

K bodu 2
Návrh kalendára športových podujatí v meste a jeho financovanie
p. Žiak informoval členov komisie o príprave športového kalendára na rok 2012. Podklady od
jednotlivých športových klubov, oddielov, organizácii .. je potrebné zaslať v termíne do 20. októbra
2011. Športový kalendár bude následne prerokovaný v komisii. Plán rozpočtu na športové aktivity pre
rok 2012 je vo výške 16 597 €.
Uznesenie č. 7/2011
Komisia pre šport a mládež
a) berie na vedomie informáciu o postupe kreovania Kalendára športových podujatí mesta
b) ukladá tajomníkovi komisie p. Jánovi Žiakovi dať podnet predsedovi komisie na zvolanie
komisie po sumarizácii požiadaviek na financovanie podujatí z pridelených finančných
prostriedkov Mesta od jednotlivých organizácii a klubov v termíne do 4. novembra 2011.
Hlasovanie:
za
proti
zdržal sa hlasovania

8 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

K bodu 3
Priebeh prípravy zmien v základných dokumentoch MŠK
Konateľ spoločnosti Mgr. Nagy informoval členov komisie o pripravovaných zmenách v základných
dokumentoch MŠK ( správna rada, výkonná rada, trénerská rada povinná pre BK, VK. Evidencia
členstva, členský preukaz, členský príspevok, klubový príspevok, zľava pre členov MŠK, dodržiavanie
výšky rozpočtu pridelených finančných prostriedkov pre jednotlivé kluby MŠK, zostatok finančných
prostriedkov klubov MŠK z účtovného obdobia sa neprenáša na ďalší rok ...) V súčasnosti sú
pripravované zmeny v pripomienkovom konaní. S konečným návrhom zmien bude informovaná
komisia, všetci prezidenti klubov a pripravený materiál bude predmetom rokovania a schválenia na
Valnom zhromaždení MŠK.
Uznesenie č. 8/2011
Komisia pre šport a mládež berie na vedomie informáciu konateľa MŠK o priebehu prípravy zmien
v základných dokumentoch MŠK
Hlasovanie:
za
proti
zdržal sa hlasovania

8 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

K bodu 4
Priebeh prípravy, materiálne a finančné zabezpečenie družstiev kolektívnych športov na
blížiacu sa sezónu
Volejbalový klub
Basketbalový klub
MVDr. Korbela, prezident VK a Mgr. Marek Baláž, prezident BK informovali komisiu o príprave
družstiev na nový súťažný ročník 2011/2012. V krátkosti zhodnotili prípravu jednotlivých družstiev po
športovej ale i po finančnej stránke.
Mládežnícke družstvá obidvoch klubov majú zabezpečený dostatok potrebných finančných
prostriedkov na rok 2011. Najväčší problém prezidenti oboch klubov majú s financovaním kategórie
dospelých a so získaním nových reklamných sponzorov.
Uznesenie č. 9/2011
Komisia pre šport a mládež berie na vedomie informáciu prezidentov klubov kolektívnych športov o
priebehu prípravy, materiálnom a finančnom zabezpečení družstiev na blížiacu sa sezónu.
Prezidenti oboch klubov (MVDr. Igor Korbela – VK, Mgr. Marek Baláž – BK) deklarovali, že majú
dostatok finančných prostriedkov na pokrytie športovej činnosti družstiev prihlásených do jednotlivých
súťaží do konca kalendárneho roka a nebudú do uvedeného termínu žiadať navýšenie finančných
prostriedkov zo strany Mesta.

Hlasovanie:
za
proti
zdržal sa hlasovania

8 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

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

Ing. Peter DUBEŇ
predseda komisie
28.09.2011
Zapísal: Ján ŽIAK

