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

 

 
miesto konania:  zasadačka Okresného úradu v Žiari nad Hronom 
čas konania:   16.09.2021 o 15.00 hod. 
predseda komisie: Mgr. Norbert Nagy 
prítomní:  podľa prezenčnej listiny  
ospravedlnení: Mgr. Páleník 
Neprítomní:   
Prizvaní, hostia: Mgr. Peter Antal, Mgr. Igor Rozenberg, PhD. ,MBA,  
 Prezidenti športových klubov MŠK podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia komisie 

2. Správa o činnosti a hospodárení HK SPORT TREND spol. s r.o. za rok 2020 

3. Informácia o rekonštrukciách športovísk v Žiari nad Hronom /plaváreň, športovisko gymnázia, 

atletický areál na IV.ZŠ/ 

4. Informácia o Kalendári športových podujatí v Žiari nad Hronom pre rok 2021 

5. Rôzne 

 
 
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 11 členov a komisia je uznášania 
schopná. 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 11 
prítomní 10 
ospravedlnení 1 (Mgr. Páleník)                                                            
Neprítomní:       
za 10 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný, Mgr. Fábry, Ing.   

Rybársky, Mgr. Baláž, Ing.,Bc. Muha, p. Striežovský, p. Žiak, )     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
 
Bod č. 2 
Správa o činnosti a hospodárení HK SPORT TREND spol. s r.o. za rok 2020 

Správu o hospodárení a činnosti predložil Ing. Peter Uhrovič, konateľ spoločnosti. 
K predloženej správe diskutovali: Ing., Bc. Muha, Ing. Šťastný, p. Bitala, Mgr. Nagy, p. Žiak 
Uznesenie č. 8/2021 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  
a/ berie na vedomie 

informáciu o hospodárení a činnosti HK SPORT TREND spol. s r.o.  
Hlasovanie:  
počet členov komisie 11 
prítomní 10 
ospravedlnení 1 (Mgr. Páleník)                                                            
Neprítomní:       
za 10 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný, Mgr. Fábry, Ing. 

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



Bod č. 3 
Informácia o rekonštrukciách športovísk v Žiari nad Hronom /plaváreň, športovisko gymnázia, 

atletický areál na IV.ZŠ/ 

Mgr. Igor Rozenberg, PhD. ,MBA sa na zasadnutí komisie ospravedlnil. Správu o rekonštrukciách športovísk 
predložil Mgr. Nagy. 
K predloženej správe diskutovali: 
p. Pajunk – technické zázemie, organizovanie súťaží, reklama tartanovej dráhy, 
Ing. Rybársky – elektrická prípojka na kancelárske kontajneri, osvetlenie okolo dráhy 
Mgr. Nagy – rekonštrukcia športového areálu na Gymnáziu, 
MUDr. Kukolík – výzva na podporu rekonštrukcii športových areálov VÚC,  
 
Uznesenie č. 9/2021 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  
a/ berie na vedomie 
Informácia o rekonštrukciách športovísk v Žiari nad Hronom /plaváreň, športovisko gymnázia, atletický areál 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 11 
prítomní 10 
ospravedlnení 1 (Mgr. Páleník)                                                            
Neprítomní:       
za 10 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný, Mgr. Fábry, Ing. 

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

 
Bod č. 4 
Informácia o Kalendári športových podujatí v Žiari nad Hronom pre rok 2021 

Ústnu informáciu predložil p. Žiak 
V rámci Kalendára športových podujatí na rok 2021 boli financované športové podujatia mesta a klubov. 
Vzhľadom k pandemickej situácii sa organizovalo menej športových podujatí. 
 
Uznesenie č. 10/2021 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  
a/ berie na vedomie 
Informáciu o uskutočnených športových podujatiach v roku 2021 

Hlasovanie:  
počet členov komisie 11 
prítomní 10 
ospravedlnení 1 (Mgr. Páleník)                                                            
Neprítomní:       
za 10 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný, Mgr. Fábry, Ing. 

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

 
Bod č. 5 
Rôzne – záver 
p. Žiak 

Voľba zástupcu Komisie pre šport a mládež do Správnej rady: 

• Správna rada BK – mládež /zástupca za komisiu/ – Ing., Bc. Muha od 1.1.2021 

• MBK /zástupca za MBK a Komisiu/ – Mgr. Nagy poverenie 8.9.2020 

• Rozhodnutie o poskytnutie finančného príspevku – Fond na podporu športu 
Správna rada fondu schválila – 32 500,00 € pre MŠK Žiar nad Hronom /AK, BK, VK, SteK, 
karate, plavci, streľba, tenis/ 
Požiadavka bola na 33 650,00 €  /673 športovcov/ - rozdiel – 1 150,00 € 
Vzhľadom k tomu, že žiadateľ – MŠK pôsobí vo viacerých športoch bola kontrolovaná aj 
duplikácia športovcov v týchto športoch – bolo zistené, že niektorí športovci  pôsobia súčasne 
vo viacerých športoch – takto sa zarátaval športovec len 1 krát a preto došlo k zníženiu oproti 
žiadanej sume – MŠK musí do 30.11.2021 vyúčtovať schválenú dotáciu. 



MŠK OZ – cyklistický klub – získal  1 450,00 € / pre 29 športovcov/ 
 

• Mesto podporí vybudovanie pieskových Ihrísk pri ZUS aréne pre plážový volejbal  
MUDr. Kukolík – podpora výstavby v zmysle VZN BB kraja 

• Bitala – informácia o činnosti HK MŠK 

• P. Pajunk, Ing. Rybársky – problém s WC na IV. ZŠ 
 
 

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

zasadnutí komisie. 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Norbert Nagy 
          predseda komisie 
 
 
 
20.09.2021  
Zapísal: Ján Žiak     


