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
31.10.2012 o 16.00 hod.
Ing. Peter Dubeň
podľa prezenčnej listiny
MUDr. Rišňovský, MUDr. Kukolík, p. Žiak
Mgr. Peter Antal

Navrhovaný program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. MŠK spol. s r.o. a jeho základné dokumenty (Organizačný poriadok - OP, Hospodárska smernica - HS)
4. Rekonštrukcia športovej haly
5. Rôzne
6. Diskusia
7. 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 Ing. Rastislav Uhrovič, ktorý navrhol doplnenie programu o bod:
Sprevádzkovanie ľadovej plochy na zimnom štadióne
Hlasovanie:
počet členov komisie
8
prítomní
5
ospravedlnení
3
za
5 hlasov (Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, Ing. Uhrovič, Ing. Sklenka, p. Tomčáni)
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. MŠK spol. s r.o. a jeho základné dokumenty (OP, HS)
4. Rekonštrukcia športovej haly
5. Sprevádzkovanie ľadovej plochy na zimnom štadióne
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
Bod č. 2
Kontrola plnenia prijatých uznesení – Ing. Dubeň
Na zasadaní komisie, konanej dňa 12.06.2012 neboli prijaté žiadne uznesenia a všetky uznesenia
z predchádzajúcich komisií boli splnené.
Bod č. 3
MŠK spol. s r.o. a jeho základné dokumenty (OP, HS)
Informáciu o stave rozpracovanosti základných dokumentov MŠK spol. s r.o. podal konateľ spoločnosti p.
Jozef Tomčáni. Informoval prítomných o drobných zmenách, ktorými je potrebné upraviť vyplácanie
cestovných nákladov a náhrad za stravu v HS. Po úprave budú uvedené dokumenty (OP, HS) predložené na
schválenie spoločníkom MŠK spol. s r.o. v novembri 2012.
Uznesenie č 10/2012:
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve berie na vedomie informáciu konateľa
spoločnosti MŠK spol. s r.o. o predložení základných dokumentov spoločnosti (OP a HS)
spoločníkom MŠK spol. s r.o. na schválenie tak, ako boli pripravené Komisiou pre ŠaM
a pripomienkované prezidentmi jednotlivých športových klubov patriacich pod MŠK spol. s r.o. do
konca novembra 2012.

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

8
5
3
5 hlasov (Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, Ing. Uhrovič, Ing. Sklenka, p. Tomčáni)
0 hlasov
0 hlasov

Bod č. 4
Rekonštrukcia športovej haly
Názor všetkých členov komisie signalizoval jednoznačne, že ak nemajú zaniknúť ďalšie dva populárne
športy v meste (basketbal, volejbal), je nevyhnutné športovú halu komplexne rekonštruovať, čo podporil aj
zástupca primátora Mgr. Peter Antal. Vyjadril sa, že vypracovania Projektu komplexnej rekonštrukcie
športovej haly, navrhnutý predsedom Komisie pre ŠaM Ing. Petrom Dubeňom a schválený Mestským
zastupiteľstvom, bol veľmi dobrý (je nutné poznať reálny rozsah i cenu rekonštrukcie). K určeniu rozsahu
rekonštrukcie navrhol kreovať špeciálnu päťčlennú komisiu, zloženú z predsedu a štyroch členov, kde dvaja
budú z radov členov Komisie pre šport a mládež a dvaja odborníci z oblasti stavebníctva a financovania
rekonštrukcie.
Členovia komisie s jeho návrhom súhlasili a podporili nasledujúce uznesenie:
Uznesenie č 11/2012:
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve:
a) berie na vedomie informáciu zástupcu primátora Mgr. Petra Antala o možnosti financovania
komplexnej rekonštrukcie športovej haly a o kreovaní Komisie pre určenie rozsahu
rekonštrukcie ŠH
Hlasovanie:
počet členov komisie
8
prítomní
5
ospravedlnení
3
za
5 hlasov (Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, Ing. Uhrovič, Ing. Sklenka, p. Tomčáni)
proti
0 hlasov
zdržal sa hlasovania
0 hlasov
b) volí p. Jozefa Tomčániho (konateľ MŠK spol. s r.o.) a Mgr. Norberta Nagyho (člena Komisie
pre ŠaM) za členov Komisie pre určenie rozsahu rekonštrukcie ŠH.
Hlasovanie:
počet členov komisie
8
prítomní
5
ospravedlnení
3
za
5 hlasov (Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, Ing. Uhrovič, Ing. Sklenka, p. Tomčáni)
proti
0 hlasov
zdržal sa hlasovania
0 hlasov
Bod č. 5
Sprevádzkovanie ľadovej plochy na zimnom štadióne
S návrhom prišiel Ing. Rastislav Uhrovič, ktorý predložil komisii návrh na sprevádzkovanie ľadovej plochy na
zimnom štadióne. Predniesol možnosť podstatne nižšieho vynakladania finančných prostriedkov z rozpočtu
mesta na prevádzku ľadovej plochy a zimného štadióna oproti roku 2009, ktoré bolo deklarované pri
pozastavení prevádzky, zapojením súčasného nájomcu spoločnosti SPORT TREND, s.r.o. do procesu
prevádzkovania ľadovej plochy. Po diskusii na túto tému, komisia dospela k nasledujúcemu uzneseniu:
Uznesenie č 12/2012:
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve berie na vedomie informáciu o zámere
sprevádzkovať ľadovú plochu na zimnom štadióne a odporúča zorganizovať stretnutie medzi
zástupcom primátora Mgr. Petrom Antalom a zástupcom firmy SPORT TREND s.r.o.
Hlasovanie:
počet členov komisie
8
prítomní
5
ospravedlnení
3
za
5 hlasov (Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, Ing. Uhrovič, Ing. Sklenka, p. Tomčáni)
proti
0 hlasov
zdržal sa hlasovania
0 hlasov

Bod č. 6
Rôzne
Do bodu rôzne sa neprihlásil nikto z prítomných
Bod č. 7
Diskusia
Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných
Ing. Peter Dubeň predseda komisie zasadnutie ukončil s poďakovaním sa prítomným za účasť.
Ing. Peter DUBEŇ
predseda komisie
2.11.2012
Zapísal: Peter Dubeň

