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

 

 
miesto konania:  poslanecká kancelária Žiar nad Hronom 
čas konania:   02.12.2014 o 16.00 hod. 
predseda komisie: Mgr. Norbert Nagy 
prítomní:  podľa prezenčnej listiny  
ospravedlnení:                                                                      
Prizvaní, hostia: Ing. Michal Žurav, Ing. Eva Vincentová                                                                          

       
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Voľba nového predsedu Komisie športu a mládeže pri MsZ v Žiari nad Hronom 
3. Diskusia 
4. Záver 
       

Zasadnutie otvoril a viedol Mgr. Norbert Nagy, predseda komisie. Na zasadnutí komisie privítal 
prítomných poslancov MsZ ako aj prizvaných hostí. 
Predseda konštatoval, že na komisii sa zúčastnilo 9 z celkového počtu 9 členov a je uznášania schopná. 
Prítomných členov komisie oboznámil s programom rokovania komisie. Bol nim jeden bod programu – voľba 
nového predsedu Komisie športu a mládeže pri MsZ. 
 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 9 
prítomní 9 
ospravedlnení  
za 9 hlasov 
proti 0 hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
 
Bod č. 2.  
Voľba nového predsedu komisie 
 
Predseda komisie Mgr. Norbert Nagy informoval komisiu, že aj napriek tomu, že bol zvolený na MsZ dňa 
26.11.2014 za predsedu komisie športu a mládeže, túto funkciu nebude vykonávať a vzdal sa funkcie 
predsedu komisie.  
Na funkciu nového predsedu komisie boli oslovení ďalší členovia komisie, ktorí sa vyjadrili na funkciu 
predsedu Komisie športu a mládeže pri MsZ v Žiari nad Hronom nasledovne /ÁNO – NIE /. 
 
MUDr. Kukolík – NIE 
Ing. Dubeň – NIE 
Ing. Uhrovič – NIE  
p. Tomčáni – NIE  
Ing. Šťastný – NIE 
Ing. Drienková – NIE 
Ján Žiak – NIE  
Mgr. Marek Baláž – ÁNO 
 
 
Uznesenie č. 14/2014 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  
 
a/ berie na vedomie  
informáciu Mgr. Norberta Nagya o vzdaní sa funkcie predsedu komisie 
 
b/ schvaľuje  
1. 
Mgr. Mareka Baláža za predsedu Komisie športu a mládeže pri MsZ v Žiari nad Hronom 
 



2. 
Doplnenie nových členov do Komisie športu a mládeže pri MsZ v Žiari nad Hronom: 
 

 PaedDr. Mariana Majzlíka, riaditeľa IV. ZŠ, Ul. Jilemnického č. 2 v Žiari nad Hronom 

 Ing. Štefana Muhu, učiteľa a koordinátora pre prácu s mládežou pre šport na IV. ZŠ, Ul. Jilemnického č. 
2 v Žiari nad Hronom 

 
 
c/ Odporúča schváliť 
 
poslancom MsZ v Žiari nad Hronom na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
dňa 11.12.2014 prijaté uznesenie č. 14/2014 zo zasadnutia Komisie športu a mládeže zo dňa 02.12.2014. 
 
 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 9 
prítomní 9 
ospravedlnení 
za 9 ( Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Dubeň, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný, p. Tomčáni, 

Ing. Drienková, Mgr. Baláž, p. Žiak) 
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
 
Bod č. 3 
Diskusia 
Do bodu diskusia sa neprihlásil nikto z prítomných 
 
 
Bod č. 4 
Záver 
Mgr. Marek Baláž sa poďakoval členom komisie za prejavenú dôveru a zvolenie za predsedu Komisie športu 
a mládeže pri MsZ v Žiari nad Hronom. 
 
 
 
 
 
        Mgr. Norbert NAGY  
           predseda komisie 
 
03.12.2014 
Zapísal: Ján Žiak     


