
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:   17.01.2019 o 16.00 hod. 
predseda komisie: Mgr. Norbert Nagy 
prítomní:  podľa prezenčnej listiny  
ospravedlnení:  
Neprítomní:          
Prizvaní, hostia: Mgr. Peter Antal, primátor mesta - ospravedlnený 
 Mgr. Igor Rozenberg, PhD. ,MBA,  
 Ing. Emil Vozár - ospravedlnený 
 Ing. Miloš Čerťaský  
 Prezidenti športových klubov MŠK podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia komisie 
2. Informácia o prebiehajúcich a plánovaných rekonštrukciách športovísk mesta /ZŠ, plaváreň/ 
3. Informácia o výstavbe atletickej dráhy a zázemia AK na IV.ZŠ 
4. Oceňovanie  Športovec mesta za rok 2018 – informácia o príprave, kritériá oceňovania 
5. Športový kalendár mesta  na rok 2019 – informácia o príprave 
6. Informácia o rozpočte MŠK a prerozdelení financií  klubom na rok 2019 
7. 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 z celkového počtu 10 členov a komisia je 
uznášania schopná. Prítomných členov komisie oboznámil s programom rokovania a navrhol zmenu 
v poradí prerokovania bodov programu. Bod č. 2 bol prerokovaný v programe ako bod č. 3.  
 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 10 
prítomní 10   
ospravedlnení 0                                                                            
Neprítomní:      0       
za 10 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Rybársky, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, 

Mgr. Fábry, Bc. Páleník, Ing. Muha, Mgr. Baláž, p. Žiak, )     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
Schválený program: 

1. Otvorenie zasadnutia komisie 
2. Informácia o výstavbe atletickej dráhy a zázemia AK na IV.ZŠ 
3. Informácia o prebiehajúcich a plánovaných rekonštrukciách športovísk mesta /ZŠ, plaváreň/ 
4. Oceňovanie  Športovec mesta za rok 2018 – informácia o príprave, kritériá oceňovania 
5. Športový kalendár mesta  na rok 2019 – informácia o príprave 
6. Informácia o rozpočte MŠK a prerozdelení financií  klubom na rok 2019 
7. Rôzne 

 
 

Bod č. 2 
Informácia o výstavbe atletickej dráhy a zázemia AK na IV.ZŠ 
 
Ústnu informáciu podal: Ing. Miloš Čerťaský 
Informoval prítomných o: 

• Do konca Januára bude rozpočet na vybudovanie atletickej dráhy upravený na 300 tis € 

• Začne sa verejné obstarávanie + ďalšie prípravné práce spojené s vybudovaním dráhy 



• Začiatok prác rekonštrukcie na plánovaný na mesiac apríl 2019 

• Zázemie pre AK v súčasnosti je v štádiu hľadania a riešenia vzhľadom k tomu, že v tomto roku sa 
plánuje aj s rekonštrukciou krytej plavárne, kde ma momentálne zázemie AK 

 
K predmetným informáciám v diskusii vystúpili členovia komisie a k uvedenej problematike prijali nasledovné 
uznesenie. 
 
Uznesenie č. 1/2019 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  
a/ berie na vedomie 
Informáciu o výstavbe atletickej dráhy na IV. ZŠ v Žiari nad Hronom a odporúča nájsť riešenie pre 
dobudovanie zázemia pre atletický klub. 
 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 10 
prítomní 10   
ospravedlnení 0                                                                            
Neprítomní:      0       
za 10 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Rybársky, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, 

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

Bod č. 3 
Informácia o prebiehajúcich a plánovaných rekonštrukciách športovísk mesta /ZŠ, KP/ 
 
Ústnu informáciu podal: Mgr. Igor Rozenberg, PhD. ,MBA 
 
Zimný štadión  

• investícia na rekonštrukciu ZŠ predstavuje sumu viac ako 2 mil. € 

• dotácia z vlády SR na dostavbu ZŠ je vo výške 500 tis € 

• predbežné otvorenie ZŠ je naplánované mesiac apríl 2019 oficiálne otvorenie – august 2019  
 
Krytá plaváreň 

• Rozpočet na rekonštrukciu krytej plavárne je plánovaný vo výške je 4,3 mil. € 

• Začiatok rekonštrukcie je od 1.5.2019 a predbežné ukončenie rekonštrukcie je naplánované do konca 
roka 2019  

 
K predmetným informáciám v diskusii vystúpili členovia komisie a k uvedenej problematike prijali nasledovné 
uznesenie. 
 
Uznesenie č. 2/2019 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  
a/ berie na vedomie 
Informáciu o rekonštrukcii zimného štadióna a plánovanie rekonštrukcii krytej plavárne v Žiari nad Hronom 
 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 10 
prítomní 10   
ospravedlnení 0                                                                            
Neprítomní:      0       
za 10 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Rybársky, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, 

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

bod č. 4 
Oceňovanie  Športovec mesta za rok 2018 – informácia o príprave, kritériá oceňovania 
Bol spracovaný písomný materiál - ústnu informáciu doplnil p. Žiak 



Športovec mesta Žiar nad Hronom“ za rok 2018 sa uskutoční 27. februára 2018 o 16.00 hod. v hlavnej 
sále MsKC. 
Je spracovaný predbežný zoznam športovcov na oceňovanie. Komisia sa k návrhu na oceňovanie stretne 
ešte raz, kde odsúhlasí konečný zoznam navrhnutých športovcov, kolektívy, trénerov a funkcionárov 
v zmysle platných kritérií a materiál odsúhlasený komisiou bude predložený primátorovi mesta na 
schválenie. 
Uznesenie č. 3/2019 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  
a/ berie na vedomie 
Informáciu o príprave podujatia oceňovania športovcov za rok 2018  
Hlasovanie:  
počet členov komisie 10 
prítomní 10   
ospravedlnení 0                                                                            
Neprítomní:      0       
za 10 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Rybársky, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, 

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

bod č. 5 
Športový kalendár mesta  na rok 2019 – informácia o príprave 
Bol spracovaný písomný materiál - ústnu informáciu doplnil p. Žiak 
Mesto Žiar nad Hronom má spracovaný návrh kalendára športových podujatí na rok 2019. Prerozdelenie 
finančných prostriedkov na jednotlivé športové podujatia bude schválené po podujatí – ŠPORTOVEC 
MESTA za rok 2018 
 
Uznesenie č. 4/2019 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  
a/ berie na vedomie 
Informáciu o príprave podujatia oceňovania športovcov za rok 2018  
Hlasovanie:  
počet členov komisie 10 
prítomní 10   
ospravedlnení 0                                                                            
Neprítomní:      0       
za 10 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Rybársky, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, 

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

bod č. 6 
Informácia o rozpočte MŠK a prerozdelení financií  klubom na rok 2019 
Ústnu informáciu podal p. Žiak 

• Stretnutie k rozpočtu na rok 2019 sa prezidentmi klubov uskutočnilo v dňoch: 27.-.28.11.2018 

• Zmluvy 
Mesto ZH je podpísaná – na 2 splátky v zmysle schváleného rozpočtu /40 tis € a 37 tis €/ 
Slovalco – zmluva je podpísaná 
Nemak Slovakia – zmluva je v riešení – predpoklad podpísania – január 2019 
Veolia – zmluva je v riešení – predpoklad podpísania ako po minulé roky – máj 2019 – finančné 
prostriedky vo výške 10 tis € sa prerozdelia až po podpísaní zmluvy 

• Výška rozpočtu MŠK pre rok 2019 – predpoklad je vo výške 117 tis € - je predpoklad že výška rozpočtu 
sa mierne navýši, ale budem to vedieť až po podpísaní všetkých zmlúv. 

• Mesto prisľúbilo aj v roku 2019 dofinancovanie opodstatnených nákladov pre VK – ženy a BK muži. 

• Požiadavka klubov v prioritných položkách je vo výške: 198 713 € 

• Výber klubových príspevkov – predpoklad je vo výške: 82 420 € 

• Po schválení prerozdelenia finančných prostriedkov bude s každým prezidentom podpísaná písomná 
dohoda o použití finančných prostriedkov. 

• Ani jeden klub nedostane menej finančných prostriedkov ako v roku 2018. 

• Do MSK prišiel nový klub – Fight GYM ZH – bojový šport – grappling, ako jiu jitsu. 



• Návrh rozpočtu MŠK na rok 2019 bude ešte zaslaný na odporučenie DR MŠK a následne VZ na 
schválenie 
 

Uznesenie č. 5/2019 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  
a/ berie na vedomie 
Informáciu o rozpočte MŠK na rok 2019 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 10 
prítomní 10   
ospravedlnení 0                                                                            
Neprítomní:      0       
za 10 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Rybársky, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, 

Mgr. Fábry, Bc. Páleník, Ing. Muha, Mgr. Baláž, p. Žiak, )     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
 
 
bod č. 6 
Rôzne 
 

• Nagy 
Podal návrh, aby sa pozemky pri GYMNÁZIU vysporiadali s pôvodným majiteľmi a tak sa vytvorila možnosť 
s vybudovaním ďalšieho športového ihrisko v meste. 
 

• Bartková 
Informovala sa, či bude možnosť využitia atletickej dráhy na IV. ZŠ aj pre SOŠHSaO 
 

• Šály 
V rámci rozpočtu MŠK – réžia rátať s finančnými prostriedkami pre kluby, ktoré postúpia na Majstrovstvá 
Slovenska a z tejto rezervy čiastočne kryť náklady spojené s účasťou na majstrovstvách.  
 
 
 

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

Mgr. Norbert Nagy 
          predseda komisie 
 
 
 
21.01.2019 
Zapísal: Ján Žiak     
 


