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

 

 
 
miesto konania:  poslanecká kancelária Žiar nad Hronom 
čas konania:   13.01.2016 o 17.00 hod. 
predseda komisie: Mgr. Norbert Nagy 
prítomní:  podľa prezenčnej listiny  
ospravedlnení: Ing. Šťastný, Ing. Dubeň, p. Tomčáni, Ing. Rybársky 
Neprítomní:                                        
Prizvaní, hostia:         
  
 
Program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia komisie 

2. Návrh na ocenenie zaslúžilých osobností mesta v oblasti športu pri príležitosti 770.výročia mesta 

Žiar nad Hronom 

3. Rôzne  

4. Záver 

 
 

Zasadnutie komisie otvoril a viedol Mgr. Norbert Nagy, predseda komisie. Privítal prítomných členov 
komisie s konštatovaním, že na komisii sa zúčastnilo 9 z celkového počtu 13 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  13 
prítomní  9   
ospravedlnení        4 (Ing. Šťastný, Ing. Dubeň, p. Tomčáni, Ing. Rybársky) 
Neprítomní:       0              
za  9 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Uhrovič, Mgr. Baláž, PaedDr. Majzlík,    
    Ing. Muha, Ing. Drienková, p. Urgela, p. Žiak)     
proti  0  hlasov 
zdržal sa hlasovania   0 hlasov 
 
 
 
Bod č. 2 
Návrh na ocenenie zaslúžilých osobností mesta v oblasti športu pri príležitosti 770. výročia mesta 

Žiar nad Hronom 

Mgr. Nagy oboznámil s kritériami na oceňovanie funkcionárov športových klubov. 
p. Žiak informoval prítomných členov komisie o zaslaných návrhoch z jednotlivých športových klubov. 
Komisia pre šport a mládež pri MsZ sa uzniesla nasledovne: 
 
Uznesenie č. 1/2016 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  
 
a/ berie na vedomie  
návrh na ocenenie funkcionárov športových klubov navrhnutých komisiou pre oceňovanie pri meste Žiar nad 
Hronom 
 
p. Milan Barniak – futbalový klub 
p. František Sitora – cyklistický klub 



b/ schvaľuje 
návrh na ocenenie funkcionárov športových klubov navrhnutých Komisiou športu a mládeže pri MsZ 
 
Ing. Miroslav Buček – Basketbalový klub 
Mgr. Dimitrij Utešený – Volejbalový klub 
p. Vladimír Varga – Hokejový klub 
p. Viliam Toporcer – Atletický klub 
p. Vojtech Kmeťo – Stolnotenisový klub 
 
 
c/ schvaľuje 
návrh na ocenenie funkcionárov športových klubov navrhnutých Komisiou športu a mládeže pri MsZ pri 
oceňovaní „ŠPORTOVEC MESTA za r. 2015“ dňa 23.2.2016. 
 
p. Baltazár Laca – Hokejový klub 
Mgr. Emil Trubač – IN MEMORIAM 
 
 
Hlasovanie:  
počet členov komisie  13 
prítomní  9   
ospravedlnení        4 (Ing. Šťastný, Ing. Dubeň, p. Tomčáni, Ing. Rybársky) 
Neprítomní:       0              
za  9 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Uhrovič, Mgr. Baláž, PaedDr. Majzlík,    
    Ing. Muha, Ing. Drienková, p. Urgela, p. Žiak)     
proti  0  hlasov 
zdržal sa hlasovania   0 hlasov 
 
 
 
Bod č. 3 
Rôzne 
 
a/  
Mgr. Norbert Nagy informoval prítomných členov komisie o vyjadrení podpory primátorovi mesta na ďalších 
plánovaných projektoch - rekonštrukcia športových objektov v našom meste 

 rekonštrukcia futbalového štadióna, dobudovanie zimného štadióna, vybudovanie novej tartanovej 
dráhy na IV. ZŠ a atletickej dráhy na I. ZŠ v Žiari nad Hronom 

 
Podporu primátorovi mesta k navrhnutým projektom vyjadrili všetci členovia komisie. 
 
b/ 
p. Žiak informoval prítomných členov komisie o návrhu prerozdelenia finančných prostriedkov na Kalendár 
športových podujatí mesta Žiar nad Hronom na rok 2016. Návrh bude zaslaný všetkým členom komisie na 
odsúhlasenie. 
 
 
Bod č. 4 
Záver 
 
Mgr. Norbert Nagy, predseda komisie zasadnutie ukončil s poďakovaním sa prítomným za účasť na 
zasadnutí komisie. 
 
 
 
 
 

Mgr. Norbert Nagy 
          predseda komisie 
 
 
14.01.2016 
Zapísal: Ján Žiak     


