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:

zasadačka Mestského úradu v Žiari nad Hronom
26.04.2017 o 16.00 hod.
Mgr. Norbert Nagy
podľa prezenčnej listiny
Ing. Dubeň, Ing. Drienková, Ing. Muha, MUDr. Kukolík, p. Urgela
PaedDr. Majzlík – vzdal sa členstva
Mgr. Antal, Mgr. Rozenberg, MBA
Prezidenti športových klubov MŠK

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

Otvorenie zasadnutia komisie
Kalendár športových podujatí pre rok 2017
Informácia o prebiehajúcich a plánovaných rekonštrukciách športovísk mesta /FŠ, ZŠ/
Rozpočet klubov MŠK na rok 2017, hospodárenie klubov MŠK za rok 2016
Konferencia k stratégii /koncepcii/ rozvoja športu v meste Žiar nad Hronom
Rôzne

Zasadnutie komisie otvoril a viedol Mgr. Norbert Nagy, predseda komisie. Privítal Mgr. Antala,
primátora mesta a Mgr. Rozenberga, MBA, konateľa spoločnosti TS Žiar nad Hronom, spol. s r.o.,
prítomných členov komisie a prezidentov športových klubov MŠK s konštatovaním, že na komisii sa
zúčastnilo 7 z celkového počtu 13 členov a komisia je uznášania schopná. Prítomných členov komisie
oboznámil s programom rokovania komisie tak, ako je uvedené v programe rokovania komisie a zároveň
navrhol zmenu v programe rokovaní.
Doplnenie programu zasadnutia komisie
Bod. č. 2 – doplnenie za členov komisie
Hlasovanie:
počet členov komisie
prítomní
ospravedlnení
Neprítomní:
za
proti
zdržal sa hlasovania

13
7
3 (Ing. Dubeň, Ing. Drienková, Ing. Muha, MUDr. Kukolík, Urgela)
0
7 hlasov (Mgr. Nagy, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný, Ing. Rybársky, Mgr. Baláž, p.
Striežovský, p. Žiak)
0 hlasov
0 hlasov

Schválený program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia komisie
Doplnenia členstva v komisii
Kalendár športových podujatí pre rok 2017
Informácia o prebiehajúcich a plánovaných rekonštrukciách športovísk mesta /FŠ, ZŠ/
Rozpočet klubov MŠK na rok 2017, hospodárenie klubov MŠK za rok 2016
Konferencia k stratégii /koncepcii/ rozvoja športu v meste Žiar nad Hronom
Rôzne

Bod č. 2
Rôzne
Predseda komisie Mgr. Nagy oznámil členom komisie, že dňa 24.4.2017 sa e-mailovou poštou vzdal
s okamžitou platnosťou člen komisie PaedDr. Marián Majzlík.
Mgr. Nagy navrhol, aby novými členmi komisie sa stali za Volejbalový klub MŠK – MVDr. Igor Korbela
a Basketbalový klub MŠK – Mgr. Ján Valent

Uznesenie č. 8/2017
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve
a) Berie na vedomie
Vzdanie sa postu člena v Komisii pre šport a mládež pri MsZ v Žiari nad Hronom
a/ odporúča
Na najbližšom zasadnutí MsZ schváliť nových členov do Komisie športu a mládeže pri MsZ
VK MŠK – MVDr. Igor Korbela
BK MŠK – Mgr. Ján Valent
Hlasovanie:
počet členov komisie
prítomní
ospravedlnení
Neprítomní:
za
proti
zdržal sa hlasovania

13
7
3 (Ing. Dubeň, Ing. Drienková, Ing. Muha, MUDr. Kukolík, Urgela)
0
7 hlasov (Mgr. Nagy, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný, Ing. Rybársky, Mgr. Baláž, p.
Striežovský, p. Žiak)
0 hlasov
0 hlasov

bod č. 3
Kalendár športových podujatí pre rok 2017
Uznesenie č. 9/2017
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve
a/ schvaľuje
Prerozdelenie finančných prostriedkov na Kalendár športových podujatí mesta Žiar nad Hronom na rok
2017.
Hlasovanie:
počet členov komisie
prítomní
ospravedlnení
Neprítomní:
za
proti
zdržal sa hlasovania

13
7
3 (Ing. Dubeň, Ing. Drienková, Ing. Muha, MUDr. Kukolík, Urgela)
0
7 hlasov (Mgr. Nagy, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný, Ing. Rybársky, Mgr. Baláž, p.
Striežovský, p. Žiak)
0 hlasov
0 hlasov

bod č. 4
Informácia o prebiehajúcich a plánovaných rekonštrukciách športovísk mesta /FŠ, ZŠ/
Ústnu informáciu podal primátor mesta Mgr. Peter Antal
Informoval prítomných o:
- prebiehajúcej rekonštrukcie a dobudovaní FŠ
- plánovanej rekonštrukcii zimného štadióna
- planírovanej rekonštrukcii krytej plavárne
- vybudovaní tartanovej drahý na IV. ZŠ
Doplňujúce k prebiehajúcej ako i k plánovaným rekonštrukciám športových objektov našom meste informácie
poskytol Mgr. Rozenberg.
V diskusii vystúpil:
p. Grúber, ktorý pripomenul priestory (betónová plocha) na I. ZŠ o možnej výstavbe menšej haly pre možné
využite streleckého stolnotenisového, prípadne iných športových klubov.
Mgr. Nagy, vyjadril podporu primátorovi mesta pri rekonštrukciách všetkých športových objektov v našom
meste.

Mgr. Antal pripomenul všetkým prítomným, že v dňoch 22.-25.6.2017 sa v našom meste konajú M SR a ČR
v cestnej cyklistike a požiadal všetky športové kluby o pomoc – zabezpečenie usporiadateľskej služby pri
organizácii tohto významného podujatia.
p. Šály navrhol aby každý klub zabezpečil min. 5 osôb z každého klubu. Všetkých záujemcov o pomoc pri
organizácii je potrebné nahlásiť čo v najkratšom termíne konateľovi spoločnosti MŠK.
Uznesenie č. 10/2017
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve
a/ berie na vedomie
Informáciu o prebiehajúcich a plánovaných rekonštrukciách športovísk mesta /FŠ, ZŠ/
Hlasovanie:
počet členov komisie
prítomní
ospravedlnení
Neprítomní:
za
proti
zdržal sa hlasovania

13
6
3 (Ing. Dubeň, Ing. Drienková, Ing. Muha, MUDr. Kukolík, Urgela)
0
7 hlasov (Mgr. Nagy, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný, Ing. Rybársky, Mgr. Baláž, p.
Striežovský, p. Žiak)
0 hlasov
0 hlasov

bod č. 5
Rozpočet klubov MŠK na rok 2017, hospodárenie klubov MŠK za rok 2016
Uznesenie č. 11/2017
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve
a/ berie na vedomie
Informáciu o rozpočte MŠK Žiar nad Hronom na rok 2017
Hlasovanie:
počet členov komisie
prítomní
ospravedlnení
Neprítomní:
za
proti
zdržal sa hlasovania

13
6
3 (Ing. Dubeň, Ing. Drienková, Ing. Muha, MUDr. Kukolík, Urgela)
0
6 hlasov (Mgr. Nagy, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný, Ing. Rybársky, p. Striežovský, p.
Žiak)
0 hlasov
0 hlasov

bod č. 6
Konferencia k stratégii /koncepcii/ rozvoja športu v meste Žiar nad Hronom
Mgr. Nagy podal ústnu informáciu o návrhu spracovania koncepcie rozvoja športu v našom meste. Osnova
návrhu koncepcie bude zaslaná jednotlivým športovým klubom.
Uznesenie č. 12/2017
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve
a/ ukladá


Mgr. Nagy a p. Žiak pripraví návrh osnovy koncepcie a rozpošle na jednotlivé športové kluby s tým, že
do konca mesiaca jún 2017 napíše každý športový klub svoju víziu na 5 rokov vrátane finančného
zabezpečenia.

Hlasovanie:
počet členov komisie
prítomní
ospravedlnení
Neprítomní:

13
6
3 (Ing. Dubeň, Ing. Drienková, Ing. Muha, MUDr. Kukolík, Urgela)
0

za
proti
zdržal sa hlasovania
bod č. 6
Rôzne

6 hlasov (Mgr. Nagy, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný, Ing. Rybársky, p. Striežovský, p.
Žiak)
0 hlasov
0 hlasov

V bode rôzne vystúpili:
-

MV Dr. Korbela /príspevok SVF na organizáciu M SR je vo výške 500 €/
p. Šály /SBA prispieva na organizáciu M SR 1000 €
Ing. Rybársky informoval o pripravovaných chodeckých pretekoch o pohár J. Pribilinca -5.5.2017
Ing. Barniak informoval o organizovaní SP v stolnom tenise a usporiadaní M SR v stonom tenise
v dňoch 17.-18.6.2017 v Žiari nad Hronom
Ing. Rybársky navrhol, aby sa na ZŠ zaviedlo pohybové testovanie detí
p. Šály navrhol organizovanie rôznych športových súťaží medzi deťmi MŠ
p. Žiak navrhol v rozpočte mesta vytvoriť finančnú rezervu v prípade organizovania majstrovstiev
Slovenska klubmi MŠK a potom túto rezervu použiť na prípadné dofinancovanie nákladov.

Mgr. Norbert Nagy, predseda komisie zasadnutie ukončil s poďakovaním sa prítomným za účasť na
zasadnutí komisie.

Mgr. Norbert Nagy
predseda komisie

10.05.2017
Zapísal: Ján Žiak

