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

 
 
miesto konania:   poslanecká kancelária Žiar nad Hronom 
čas konania:    07.03.2013 o 16.00 hod. 
predseda komisie:  Ing. Peter Dubeň 
prítomní:   podľa prezenčnej listiny  
ospravedlnení:  MUDr. Kukolík                         
Prizvaní, hostia:  Mgr. Peter Antal, Mgr. Monika  Balážová        
 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení 
3. Informácia uskutočnených výberových konaniach na post prezidenta basketbalového a volejbalového 

klubu 
4. Informácia zo stretnutia konateľa MŠK s prezidentmi klubov 
5. Informácia o postupných krokoch pre plánovanú rekonštrukciu športovej haly 
6. Rekonštrukcia a opravy športovísk v medziblokových priestoroch 
7. Informácia a predloženie kompletných materiálov ohľadne avizovanej žiadosti CVČ Brusno voči mestu 
8. Zistenie stavu vzťahov a ďalšej budúcnosti zimného štadiónu 
9. Prerokovanie fakturácie prenájmu Mestskej plavárne pre Plavecký klub Delfín 

10. Rôzne 
11. Diskusia 
12. Záver 

 
      Zasadnutie otvoril a viedol Ing. Peter Dubeň, predseda komisie. Prítomných členov komisie oboznámil 
s programom rokovania komisie. 
 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 9 
prítomní 8 
ospravedlnení 1 (MUDr. Kukolík)                      
za 8 hlasov (Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, p. Tomčáni, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, 

Ing. Uhrovič, Ing. Drienková, p. Žiak) 
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov                                      
 
 
Bod č. 2.  
Kontrola plnenia prijatých uznesení – Ing. Dube ň 
 
Uznesenie č 12/2012 v riešení 
Uznesenie č 14/2012 v riešení 
Uznesenie č 15/2012 splnené 
Uznesenie č 16/2012 splnené 
 
 
Bod č. 3.   
Informácia uskuto čnených výberových konaniach na post prezidenta bask etbalového 
a volejbalového klubu  
      Ústnu informáciu o uskutočnených výberových  konaniach podal p. Jozef Tomčáni, konateľ spoločnosti 
MŠK. Doplňujúce informácie podal Ing. Peter Dubeň.  Výberové konania prebehli podľa schválených kritérií.  
Prezidentom VK MŠK sa stal MVDr. Korbela 
Prezidentom BK MŠK sa stala Ing. Kubíková 
 
Uznesenie č. 1/2013 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve berie na vedomie informáciu o uskutočnených 
výberových konaniach. 



Hlasovanie:  
počet členov komisie 9 
prítomní 8 
ospravedlnení 1 (MUDr. Kukolík)                      
za 8 hlasov (Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, p. Tomčáni, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, 

Ing. Uhrovič, Ing. Drienková, p. Žiak) 
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov                                      
 
Bod č.4 
Informácia zo stretnutia konate ľa MŠK s prezidentmi klubov  
      Ústnu informáciu o stretnutí s prezidentmi klubov podal p. Jozef Tomčáni, konateľ spoločnosti MŠK.  
Komisiu informoval: 
* o členskej základni MŠK  k 7.3.2013 - je 570 členov 
* o odovzdaní menovacích dekrétov pre prezidentov športových klubov 
* o platení členských príspevkov,  
* o možnosti návrhu loga klubu a hlavičkové papiera 
* o plánovaných zmenách na webe MŠK 
* o plánovanom prijatí výkonného pracovníka MŠK p. Čabu, a jeho následnom neodsúhlasení prezidentmi 
športových klubov. Mgr. Peter Antal, zástupca primátora mesta vyslovil nespokojnosť nad tým, že nebol 
prizvaný na stretnutie s prezidentmi klubov, kde by mal možnosť vysvetliť plánované prijatie výkonného 
pracovníka a jeho pracovné zaradenie v MŠK.  
* p. Tomčáni informoval komisiu o prácach ktoré vykonáva v rámci svojej funkcii konateľa. Vzhľadom k tomu, 
že doteraz nebol za vykonanú prácu v MŠK odmeňovaný pokiaľ nebude spoločnosť MŠK stabilná,  preto aj 
na stretnutí s prezidentmi klubov (od samotných prezidentov)  aj na komisii (od členov) padol návrh na 
o odporučenie spoločníkom aby konateľ MŠK bol odmeňovaný od 1.1.2013. 
  
Uznesenie č. 2/2013 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve odporúča spoločníkom MŠK schválenie mesačnej 
finančnej odmeny za prácu vo funkcii konateľa od 1.1.2013. 
 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 9 
prítomní 8 
ospravedlnení 1 (MUDr. Kukolík)                      
za 8 hlasov (Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, p. Tomčáni, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, 

Ing. Uhrovič, Ing. Drienková, p. Žiak) 
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov                                      
 
bod č. 5 
Informácia o postupných krokoch pre plánovanú rekon štrukciu športovej haly 
          Ústnu informáciu podal Mgr. Peter Antal, zástupca primátora mesta. Plánovaná rekonštrukcia 
športovej haly je v súčasnosti v riešení a v štádiu hľadania finančných prostriedkov na jej zrealizovanie. 
Požiadal prezidentov BK a VK o spracovanie a preloženie technických pripomienok k športovej hale. 
 
Uznesenie č. 3/2013 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  
A) 
berie na vedomie informáciu o plánovanej rekonštrukcii športovej haly 
B) 
1. Ukladá prezidentom spracovať technické požiadavky športovej haly do 31.3.2013 
2. Ukladá konateľovi MŠK zabezpečiť priestory pre VK a BK na tréningovú a športovú činnosť s termínom 
ihneď  
 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 9 
prítomní 8 
ospravedlnení 1 (MUDr. Kukolík)                      
za 8 hlasov (Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, p. Tomčáni, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, 

Ing. Uhrovič, Ing. Drienková, p. Žiak) 
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov                                      



bod č.6 
Rekonštrukcia a opravy športovísk v medziblokových priestoroch 
      Ústnu informáciu podal Ing. Peter Dubeň. Je potrebné spracovať audit o stave športovísk vybudovaných 
v medziblokových priestoroch mesta. 
 
Uznesenie č. 4/2013 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve ukladá predsedovi komisie Ing. Dubeňovi vyvolať 
pracovné stretnutie s prednostkou MsÚ ohľadom vyriešenia a spracovania a posúdenia technického stavu 
jednotlivých športovísk v meste. 
 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 9 
prítomní 8 
ospravedlnení 1 (MUDr. Kukolík)                      
za 8 hlasov (Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, p. Tomčáni, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, 

Ing. Uhrovič, Ing. Drienková, p. Žiak) 
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov                                      
 
bod č. 7 
Informácia a predloženie kompletných materiálov oh ľadne avizovanej žiadosti CV Č Brusno vo či 
mestu 
     Ústnu informáciu podal Mgr. Peter Antal, zástupca primátora mesta. Predmetný materiál bol vybavený 
v mesiaci január 2013.  
 
Uznesenie č. 5/2013 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve berie na vedomie informáciu ohľadom žiadosti CVČ 
Brusno voči mestu Žiar nad Hronom. 
 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 9 
prítomní 8 
ospravedlnení 1 (MUDr. Kukolík)                      
za 8 hlasov (Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, p. Tomčáni, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, 

Ing. Uhrovič, Ing. Drienková, p. Žiak) 
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov                                      
 
Bod č. 8 
Zistenie stavu vz ťahov a ďalšej budúcnosti zimného štadiónu 
     Ústnu informáciu podal Mgr. Peter Antal, zástupca primátora mesta a Ing.  Uhrovič. V súčasnosti sa 
hľadá riešenie na opätovné spustenie prevádzky ZŠ v meste 
 
Uznesenie č. 5/2013 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve berie informáciu na vedomie. 
 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 9 
prítomní 8 
ospravedlnení 1 (MUDr. Kukolík)                      
za 8 hlasov (Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, p. Tomčáni, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, 

Ing. Uhrovič, Ing. Drienková, p. Žiak) 
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov                                      
 
 
Bod č. 9 
Prerokovanie fakturácie prenájmu Mestskej plavárne pre Plavecký klub Delfín 
     Ústnu informáciou podal Ing. Peter Dubeň. Prezident plaveckého klubu požiadal o zníženie resp. 
odpustenie poplatku za prenájom krytej plavárne pre plavecký klub MŠK. 
Vedenie spoločnosti MŠK informovalo komisiu o navýšenie účelového finančného príspevku pre plavecký 
klubu na vykrytie nákladov za prenájom krytej plavárni v roku 2013.  
 



Uznesenie č. 5/2013 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve berie informáciu na vedomie. 
 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 9 
prítomní 8 
ospravedlnení 1 (MUDr. Kukolík)                      
za 8 hlasov (Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, p. Tomčáni, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, 

Ing. Uhrovič, Ing. Drienková, p. Žiak) 
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov                                      
 
 
Bod č. 7 
Diskusia 
Do bodu rôzne sa neprihlásil nikto z prítomných 
 
Bod č. 8 
Záver 
Do bodu rôzne sa neprihlásil nikto z prítomných 
 
 
Ing. Peter Dubeň predseda komisie zasadnutie ukončil s poďakovaním sa prítomným za účasť na zasadnutí 
komisie. 
 
 
 
 
 
        Ing. Peter DUBE Ň  
          predseda komisie 
 
11.03.2013 
Zapísal: Ján ŽIAK  


