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

 

 
miesto konania:  zasadačka Mestského úradu v Žiari nad Hronom 
čas konania:   7.7.2022 o 15.00 hod. 
predseda komisie: Mgr. Norbert Nagy 
prítomní:  podľa prezenčnej listiny  
ospravedlnení: Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný  
Neprítomní:   
Prizvaní, hostia: p. Michal Bien 
 JUDr. Karin Valentová  

 
 
Program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia komisie 

2. Voľba zástupcu do SpR BK 

3. Voľba zástupcu do SpR MBK 

4. Záver 

 
 
Bod č. 1 
Zasadnutie komisie otvoril a viedol Mgr. Norbert Nagy, predseda komisie. Privítal prítomných členov komisie  
s konštatovaním, že na komisii sa zúčastnilo 10 celkového počtu 12 členov a komisia je uznášania schopná. 
Informoval prítomných o programe zasadnutia komisie.  
 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 12 
prítomní 10 
ospravedlnení 2 (Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný)                                                                           
Neprítomní:       
za 10 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Rybársky, Mgr. Páleník, Mgr. Fábry, 

Mgr. Baláž, p. Striežovský, Ing. Bc. Muha, Ing. Šoltés, p. Žiak, )     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
Členovia komisie schválili program zasadnutia komisie 
 
 

Mgr. Nagy  

• za prítomnosti kandidátov p. Biena a JUDr. Valentovej a pred voľbou zástupcov do Správnej rady BK 

Správnej rady MBK sa ospravedlnil, a že tak ako teraz prebieha voľba zástupcov do Správnych rád BK 

a MBK, mohla prebehnúť aj pred zasadnutím komisii dňa 22.6.2022, keby boli voľby zástupcov do 

Správnych rád BK a MBK vopred vyhlásené, oznámené všetkým členom komisie emailovou formou 

a tiež s možnosťou zaslania návrhov svojich kandidátov od všetkých členov komisie v požadovanom 

termíne. 

MUDr. Kukolík 

• pripomenul, že ako bol podaný návrh na voľbu zástupcov komisie do Správnych rád BK a MBK na 

zasadnutí komisie dňa 22.6.2022 bol legitímny a malo sa uskutočniť hlasovanie navrhnutých kandidátov 

do Správnych rád. 

• poďakoval navrhnutým kandidátom, že nerezignovali po zasadnutí komisie dňa 22.6.2022 

• poďakoval kolegom poslancom že podporili jeho návrh za členov do Správnej rady BK a MBK 

Mgr. Nagy 
dal slovo kandidátom do správnej rady (p. Bien, JUDr. Valentová) aby predstavili svoju víziu a ako si 
predstavujú svoju pomoc a pôsobenie v správnej rade. 
Svoju víziu a pôsobenie predstavili obidvaja kandidáti po ktorej nasledovala voľba a hlasovanie členov 
komisie. 



Bod č. 2 

Voľba zástupcu do SpR BK 

MUDr. Kukolík zaslal dňa 28.6.2022 písomný návrh za člena Správnej rady BK a navrhol JUDr. Karin 

Valentovú 

Hlasovanie:  
počet členov komisie 12 
prítomní 10 
ospravedlnení 2 (Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný)                                                                           
Neprítomní:       
za 10 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Rybársky, Mgr. Páleník, Mgr. Fábry, 

Mgr. Baláž, p. Striežovský, Ing. Bc. Muha, Ing. Šoltés, p. Žiak, )     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 

Uznesenie č. 13/2022 
Komisia pre šport a mládež pri MsZ na základe výsledkov z verejného  hlasovania schvaľuje za člena SpR 
BK MŠK JUDr. Karin Valentovú. 
 

 

Bod č. 3 

Voľba zástupcu do SpR MBK 

MUDr. Kukolík zaslal dňa 28.6.2022 písomný návrh za člena Správnej rady MBK a navrhol p. Michala Biena 

Hlasovanie:  
počet členov komisie 12 
prítomní 10 
ospravedlnení 2 (Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný)                                                                           
Neprítomní:       
za 10 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Rybársky, Mgr. Páleník, Mgr. Fábry, 

Mgr. Baláž, p. Striežovský, Ing. Bc. Muha, Ing. Šoltés, p. Žiak, )     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 

Uznesenie č. 14/2022 
Komisia pre šport a mládež pri MsZ na základe výsledkov z verejného  hlasovania schvaľuje za člena SpR 
MBK MŠK p. Michala Biena. 
 

 

Bod č. 4 

Rôzne – záver 

 

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

zasadnutí komisie. 

 

 
 
 
 

Mgr. Norbert Nagy 
          predseda komisie 
 
18.7.2022 
Zapísal: Ján Žiak   


