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

 
 
miesto konania:   poslanecká kancelária Žiar nad Hronom 
čas konania:    17.04.2012 o 17.00 hod. 
predseda komisie:  Ing. Peter Dubeň 
prítomní:   podľa prezenčnej listiny  
ospravedlnení:                                                                       
Prizvaní, hostia:  Ing. Katarína Drienková, Ing. Eva Vincentová   
 
Program: 
 

1. Otvorenie  
2. Výsledky finančnej kontroly v MŠK 
3. Koncepcia rozvoja športu na roky 2012 - 2016 
4. Plnenie Kalendára športových podujatí mesta k 31.3.2012 
5. Plán športových podujatí na II. štvrťrok 2012 
6. Rôzne 
7. Diskusia 
8. Záver 

 
Zasadnutie otvoril a viedol Ing. Peter Dubeň, predseda komisie. Prítomných členov komisie oboznámil 

s programom rokovania komisie a o zaznamenávaní zvukového záznamu z rokovania komisie. 
Predseda komisie navrhol doplniť program rokovania komisie o bod v poradí č. 2 – kontrola plnenia 
uznesení. 
 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 8 
prítomní 7 
ospravedlnení 1                     
za 7 hlasov (Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, Ing. Uhrovič, MUDr. Kukolík,  
 p. Tomčáni, MUDr. Rišňovský, p. Žiak) 
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov                                      
 
Schválený upravený program: 

1. Otvorenie  
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Výsledky finančnej kontroly v MŠK 
4. Koncepcia rozvoja športu na roky 2012 - 2016 
5. Plnenie Kalendára športových podujatí mesta k 31.3.2012 
6. Plán športových akcií na II. štvrťrok 2012 
7. Rôzne 
8. Diskusia 
9. Záver 

 
Bod č. 2.  
Kontrola plnenia prijatých uznesení – Ing. Dube ň 
 
Uznesenie č. 3/2012 19.01.2012 – zrušené 

Odporúča majoritnému spoločníkovi MŠK spol. s r.o. iniciovať stretnutie s generálnym riaditeľom 
spoločnosti Slovalco a.s. za účasti majoritného vlastníka MŠK spol. s r.o., konateľa MŠK, predsedu 
Komisie pre šport a mládež a Ing. Skladana za účelom ďalšieho smerovania MŠK. 

Hlasovanie:  
počet členov komisie 8 
prítomní 7 
ospravedlnení 1                     
za 7 hlasov (Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, Ing. Uhrovič, MUDr. Kukolík,  
 p. Tomčáni, MUDr. Rišňovský, p. Žiak) 
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov                                      



 
Uznesenie č.4/2012 zo dňa 01.02.2012 

Odporúča konateľovi MŠK zapracovať opodstatnené pripomienky do OP a HS a takto doplnený 
materiál predložiť na schválenie na najbližšie zasadnutie Valného zhromaždenia MŠK Žiar nad 
Hronom, spol. s r.o. 

Uznesenie splnené 03.02.2012 
 
Bod č. 3.   
Výsledky finan čnej kontroly v MŠK 
 
Informáciu o finančnej kontrole podala hlavná kontrolórka mesta Žiar nad Hronom Ing. Eva Vincentová, ktorá 
pri kontrole zistila nasledujúce nedostatky: 

1. Porušenie zákona o účtovníctve č.431/2002 Z.z. §7 odst. 1 v znení neskorších predpisov a porušená 
HS MŠK v bode 5.6.2, v prípade účtovania klubových príspevkov - neprehľadná a nekontrolovateľná 
evidencia – dopad na skreslenie HV a na krátenie dane z príjmov právnických osôb 

2. Skreslenie HV spoločnosti – vystavené dva dobropisy vo výške 2000,- € k faktúram z roku 2010, 
z dôvodu nenaplnenia služby – prenájom športovej haly 

3. Finančný príspevok na úhradu prevádzkových nákladov ŠH na základe zmluvy o prenájme č.26/2008, 
kde sa neuvádza, či sa jedná o preddavok a rozdiel vo forme preplatku alebo nedoplatku a ako má byť 
zaúčtovaný, čím dochádzalo k skresľovaniu HV v jednotlivých rokoch 

4. Inventarizácia účtu 413 – Ostatné kapitálové fondy bolo zistené, že zostatok účtu pozostáva 
z darovacích zmlúv predchádzajúcich období, ktoré mali byť v príslušných rokoch účtované do 
výnosov – skreslenie HV minulých rokov 

5. V CK bola DPH uplatnená zo všetkých zdaniteľných plnení prostredníctvom výkazu daňové priznanie 
DPH a ešte raz tie isté daňové doklady boli predložené Zväzu cyklistiky, ktoré boli preplatené ako 
štátna dotácia na Centrum talentovanej mládeže. Z toho vyplýva, že MŠK Žiar nad Hronom prijal 
finančné prostriedky od štátu na tie iste daňové doklady dvakrát 

6. Pri inventarizácii bolo zistené, že nie sú evidované pečiatky, ktoré sa používajú v MŠK 
 
Uznesenie č. 5/2012 
Komisia pre šport a mládež  
Berie na vedomie informáciu o výsledkoch finančnej kontroly v MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 
 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 8 
prítomní 8 
ospravedlnení 0                     
za 8 hlasov (Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, Ing. Sklenka, Ing. Uhrovič, MUDr. Kukolík,  
 p. Tomčáni, MUDr. Rišňovský, p. Žiak) 
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov                                      
 
Bod č. 4 
Koncepcia rozvoja športu na roky 2012 - 2016 
 
Informáciu o príprave Koncepcie rozvoja športu v meste Žiar nad Hronom na roky 2012-2016 podal p. Žiak. 
Informoval prítomných o postupe v príprave a súčasného stavu v rozpracovanosti koncepcie. Konštatoval, 
že v priebehu prebiehajúceho týždňa opätovne rozpošle materiály vedúcim oddielov a prezidentom 
športových klubov, ktoré po doplnení budú slúžiť ako podklad pre vytvorenie Koncepcie rozvoja športu. 
 
Uznesenie č. 6/2012 
Komisia pre šport a mládež  
Berie na vedomie stav rozpracovanosti koncepcie rozvoja športu na roky 2012-2016                       
 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 8 
prítomní 8 
ospravedlnení 0                     
za 8 hlasov (Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, Ing. Sklenka, Ing. Uhrovič, MUDr. Kukolík,  
 p. Tomčáni, MUDr. Rišňovský, p. Žiak) 
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov                                      



 
 
Bod č 5, 6 
Plnenie Kalendára športových podujatí mesta k 31.3. 2012 a plán na II. Štvr ťrok 2012  
 
Informáciu o plnení kalendára k 31.3.2012, ako i plán na II. štvrťrok 2012 podal p. Žiak.  
Komisii bol predložený Kalendár športových podujatí aj s finančným príspevkom pre jednotlivé športové 
podujatia na rok 2012. Neuskutočnené a preložené podujatia tvoria prílohu k tejto zápisnici. 
 
Uznesenie č. 6/2012 
Komisia pre šport a mládež  
Berie na vedomie informáciu o plnení Kalendára športových podujatí k  31.3.2012 a plán športových podujatí 
na II. štvrťrok 2012. 
 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 8 
prítomní 8 
ospravedlnení 0                     
za 8 hlasov (Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, Ing. Sklenka, Ing. Uhrovič, MUDr. Kukolík,  
 p. Tomčáni, MUDr. Rišňovský, p. Žiak) 
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov                                      
 
 
Bod č. 7 
Rôzne 
 
Mgr. Nagy 
• položil otázku ohľadom prednesenia správy o hospodárení MŠK na MsZ. Ďalej Mgr. Nagy informoval, že 

po dohode s prednostkou MsÚ správu prednesie ekonómka MŠK 
 
p. Tom čáni 
• informoval sa o súčasnom stave vo výstavbe novej športovej haly na pozemku pri mestskej plavárni. Na 

otázku odpovedal Ing. Dubeň, že je potrebné písomne interpelovať a do 30 dní je povinný MsÚ 
odpovedať na podanú žiadosť 

• podal stručnú informáciu o novom športovom subjekte v rámci mesta, a na MsZ budú poslanci 
a verejnosť podrobne informovaní o jeho forme a štruktúre 

 
Uznesenie č. 7/2012 
Komisia pre šport a mládež  
Žiada prednostku MsÚ o podanie komplexnej informácie k výstavbe športového komplexu FITBOX 
 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 8 
prítomní 8 
ospravedlnení 0                     
za 8 hlasov (Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, Ing. Sklenka, Ing. Uhrovič, MUDr. Kukolík,  
 p. Tomčáni, MUDr. Rišňovský, p. Žiak) 
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov                                      
 
 
 
Ing. Peter Dubeň predseda komisie zasadnutie ukončil s poďakovaním sa prítomným za účasť. 
 
 
 
 
        Ing. Peter DUBE Ň  
          predseda komisie 
 
17.04.2012 
Zapísal: Ján ŽIAK 



Príloha č.1 

Podujatia, ktoré nebudú zrealizované zo športového kalendára 
 
 
* 09.2.  Silový päťboj – stredné školy     
 
* 21.2.           ZIMNÝ VIACBOJ pre žiakov II. st. ZŠ                   
 
* marec     AEROBIC – Tanečný maratón pre žiakov II. st. ZŠ, SŠ                   
 
* marec        Basketbalový turnaj – MUŽI                                            
 
* 03.04.  Veľkonočná olympiáda – chlapci – dievčatá ZŠ / netradičné súťaže / 
 
 
 
Preložené športové podujatia: 
 
 
* 20.4.         BEH oslobodenia mesta ZH – 24. ročník 
 
* máj     Šachový turnaj – ZO SZZP 
 
* 18.5.         Plavecké preteky pre ZŠ 
 
 
 
Športové podujatia mimo kalendár športových podujat í 
 
 
21.4.   Posolstvo k hrám XXX. Olympiády „Londýn 2012“ 
 
 
 
 
Ján ŽIAK 
MsÚ – OSMM Žiar nad Hronom 
 


