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 Okresného úradu v Žiari nad Hronom
06.11.2017 o 18.00 hod.
Mgr. Norbert Nagy
podľa prezenčnej listiny
Ing. Drienková, p. Urgela
Ing. Peter Dubeň

Program:
1.

Otvorenie zasadnutia komisie

2.

Doplnenie komisie o nového člena, poslanca MsZ Miloša Slávika

3.

Informácia o ukončených a plánovaných rekonštrukciách športovísk v Žiari nad Hronom /futbalový
štadión, zimný štadión, plaváreň, atletická dráha/

4.

Požiadavky na rozpočet mesta v oblasti športu pre rok 2018 /MŠK sro, MŠK OZ, FK Pohronie/

5.

Predbežný rozpočet MŠK, spol. s r.o. na rok 2018

6.

Návrh Kalendára športových podujatí na rok 2018

7.

Oceňovanie športovcov mesta za rok 2017

8.

Doprava a klubové oblečenie pre MŠK, spol. s r.o.

9.

Návrh Karate klubu vytvoriť fond pre reprezentáciu /podpora štartu jednotlivcov a tímov na vysokých
súťažiach/

10.

Rôzne

Zasadnutie komisie otvoril a viedol Mgr. Norbert Nagy, predseda komisie. Privítal prítomných členov
komisie s konštatovaním, že na komisii sa zúčastnilo 10 z celkového počtu 14 členov a komisia je
uznášania schopná. Prítomných členov komisie oboznámil s programom rokovania komisie tak, ako je
uvedené v programe rokovania komisie.
Hlasovanie:
počet členov komisie
prítomní
ospravedlnení
Neprítomní:
za
proti
zdržal sa hlasovania

14
10
3 (Ing. Rybársky, Ing. Drienková, Urgela)
1 (Ing. Dubeň)
10 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Šťastný, Mgr. Baláž, Ing. Muha, p.
Striežovský, Ing. Uhrovič, MVDr. Korbela, Mgr., Valent, p. Žiak)
0 hlasov
0 hlasov

Bod č. 2
Doplnenie komisie o nového člena, poslanca MsZ Miloša Slávika
Predseda komisie Mgr. Nagy oboznámil členov komisie o doplnení komisie o p. Miloša Slávika, ktorý sa stal
novým poslancom MsZ.
Uznesenie č. 15/2017
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve

a) Berie na vedomie
Informáciu na vedomie
a/ odporúča
na najbližšom zasadnutí MsZ schváliť za nového člena Komisie pre šport a mládež p. Miloša Slávika
Hlasovanie:
počet členov komisie
prítomní
ospravedlnení
Neprítomní:
za
proti
zdržal sa hlasovania

14
10
3 (Ing. Rybársky, Ing. Drienková, Urgela)
1 (Ing. Dubeň)
10 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Šťastný, Mgr. Baláž, Ing. Muha, p.
Striežovský, Ing. Uhrovič, MVDr. Korbela, Mgr., Valent, p. Žiak)
0 hlasov
0 hlasov

bod č. 3
Informácia o ukončených a plánovaných rekonštrukciách športovísk v Žiari nad Hronom /futbalový
štadión, zimný štadión, plaváreň, atletická dráha/
Ústnu informáciu podal konateľ a riaditeľ spoločnosti Mgr. Igor Rozenberg, MBA.
Uznesenie č. 16/2017
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve
b) Berie na vedomie
Informáciu o rekonštrukciách športovísk v našom meste
Hlasovanie:
počet členov komisie
prítomní
ospravedlnení
Neprítomní:
za
proti
zdržal sa hlasovania

14
10
3 (Ing. Rybársky, Ing. Drienková, Urgela)
1 (Ing. Dubeň)
10 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Šťastný, Mgr. Baláž, Ing. Muha, p.
Striežovský, Ing. Uhrovič, MVDr. Korbela, Mgr., Valent, p. Žiak)
0 hlasov
0 hlasov

4. Požiadavky na rozpočet mesta v oblasti športu pre rok 2018 /MŠK sro, MŠK OZ, FK Pohronie/
Informáciu podal p. Žiak
Návrh rozpočtu na rok 2018:
MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. – 77 tis. € /v tom aj prenájom ZUS arény/
FK Pohronie, s.r.o. – 63 tis. €
MŠK OZ – 3 tis €
5. Predbežný rozpočet MŠK, spol. s r.o. na rok 2018
Informáciu podal p. Žiak
Rozpočet na rok 2018 je potrebné predložiť konateľovi MŠK v termíne do 15. novembra 2017. Následne sa
k rozpočtu uskutoční stretnutie s jednotlivými prezidentmi športových klubov za účasti predsedu Komisie pre
šport a mládež. K prerozdeleniu finančných prostriedkov pre kluby na rok 2018 zaujme stanovisko i Komisia
pre šport a mládež pri MsZ. O požiadavke a návrhu rozpočtu na rok 2018 bude konateľ spoločnosti
informovať členov DR MŠK.
6. Návrh Kalendára športových podujatí na rok 2018
Informáciu podal p. Žiak
- Zoznam turnajov, športových podujatí, akcií aj s uvedením termínu konania športového podujatia /ak
ešte nie je známy tak uviesť mesiac/. Podklady pre zaslanie – termín do 31.12.2017

7. Oceňovanie športovcov mesta za rok 2017
Informáciu podal p. Žiak
Oceňovanie športovcov, trénerov, funkcionárov, kolektívy sa uskutoční 28. februára 2018 o 16.00 hod.
v hlavnej sále MsKC. Zoznam ocenených v zmysle schválených kritérií mesta Žiar nad Hronom je potrebné
predložiť v termíne najneskoršie do 10. januára 2018 v elektronickej podobe na email adresu –
jan.ziak@ziar.sk.
8. Doprava a klubové oblečenie pre MŠK, spol. s r.o.
Konateľ MŠK predložil členom komisie písomný materiál o uzavretí Zmluvy o zabezpečení dopravy
s prepravcami pre jednotlivé kluby MŠK. Pri uzatváraní nových zmlúv pre rok 2018 sa uskutoční spoločné
stretnutie s prepravcami, kde sa dohodnú jasné a presné podmienky pre prepravu športovcov, ktoré budú
zakotvené v zmluve.
Konateľ spoločnosti predložil prezidentom klubov návrh grafiky športového oblečenia aj s cenovou ponukou
potlače. Klubové oblečenie pre športovcov MŠK je v štádiu riešenia a bude riešené s každým klubom
osobitne vzhľadom k tomu, že nedošlo k zhode medzi klubmi pri spoločnom oblečení /pôvodne len športová
mikina/.
9. Návrh Karate klubu vytvoriť fond pre reprezentáciu /podpora štartu jednotlivcov a tímov na
vysokých súťažiach/
Informáciu podal p. Striežovský. Navrhol vytvoriť rezervu z reprezentačného fondu primátora mesta pre
podporu športovcov, ktorí budú reprezentovať mesto a klub na významných športových podujatiach mimo
SR /ME, MS/.
Uznesenie č. 17/2017
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve
c) Berie na vedomie
Informáciu o bodoch č. 4-9
Hlasovanie:
počet členov komisie
prítomní
ospravedlnení
Neprítomní:
za
proti
zdržal sa hlasovania

14
10
3 (Ing. Rybársky, Ing. Drienková, Urgela)
1 (Ing. Dubeň)
10 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Šťastný, Mgr. Baláž, Ing. Muha, p.
Striežovský, Ing. Uhrovič, MVDr. Korbela, Mgr., Valent, p. Žiak)
0 hlasov
0 hlasov

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

Mgr. Norbert Nagy
predseda komisie

13.11.2017
Zapísal: Ján Žiak

