
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:   21.03.2018 o 16.00 hod. 
predseda komisie: Mgr. Norbert Nagy 
prítomní:  podľa prezenčnej listiny  
ospravedlnení: MUDr. Kukolík, Ing. Šťastný, p. Urgela, p. Striežovský, Ing. Uhrovič 
Neprítomní:          
Prizvaní, hostia: Mgr. Peter Antal, primátor mesta 
 p. Bieliková – VK MŠK 
 
 
Program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia komisie 
2. Informácia o rekonštrukciách a výstavbe športovísk mesta /zimný štadión, atletická dráha/ 
3. Výber lokality pre nové inline ihrisko 
4. Návrh prerozdelenia financií na športový kalendár 2018 
5. Dofinancovanie činnosti niektorých klubov MŠK 
6. Rôzne 

 
 

Zasadnutie komisie otvoril a viedol Mgr. Norbert Nagy, predseda komisie. Privítal primátora mesta a 
prítomných členov komisie  s konštatovaním, že na komisii sa zúčastnilo 8 z celkového počtu 13 členov a 
komisia je uznášania schopná. Prítomných členov komisie oboznámil s programom rokovania tak ako bolo 
uvedené v pozvánke.  
Hlasovanie:  
počet členov komisie 13 
prítomní 8    
ospravedlnení 5  (MUDr. Kukolík, Ing. Šťastný, p. Urgela, p. Striežovský, Ing. Uhrovič) 
Neprítomní:      0       
za 8 hlasov (Mgr. Nagy, p. Slávik, Ing. Rybársky, Ing. Muha, Mgr. Baláž, MVDr. 

Korbela, Mgr. Valent, p. Žiak, )     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
 
 
Bod č. 2 
Informácia o rekonštrukciách a výstavbe športovísk mesta /ZŠ, atletická dráha/ 
 
Ústnu informáciu podal: Mgr. Peter Antal, primátor mesta 
Informoval prítomných o: 
- rekonštrukcii zimného štadióna  

/prebiehajúce práce, verejné obstarávanie na materiál, zateplenie, konštrukciu, technológiu chladenia 
a pod., stretnutie so SZĽH/ 

- Atletická dráha 
- V súčasnosti sa vybavujú povolenia na výstavbu, bude vyhlásené verejné obstarávanie, dráha bude 250 

m a vybuduje sa na IV. ZŠ, Ul. Jilemnického č. 2 v Žiari nad Hronom. 
 
 
Uznesenie č. 4/2018 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  
a/ berie na vedomie 
Informáciu o rekonštrukciách a výstavbe športovísk mesta /ZŠ, atletická dráha/ 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 13 
prítomní 8    
ospravedlnení 5  (MUDr. Kukolík, Ing. Šťastný, p. Urgela, p. Striežovský, Ing. Uhrovič) 
Neprítomní:      0       



za 8 hlasov (Mgr. Nagy, p. Slávik, Ing. Rybársky, Ing. Muha, Mgr. Baláž, MVDr. 
Korbela, Mgr. Valent, p. Žiak, )     

proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
 
 
Bod č. 3 
Výber lokality pre nové inline ihrisko 
Ústnu informáciu podal: Mgr. Peter Antal, primátor mesta 
Informoval prítomných o umiestnení inline ihriska v priestoroch ihriska na I. ZŠ, Ul. Dr. Janského č. 2 v Žiari 
nad Hronom. 
K predmetnej záležitosti v diskusii vystúpili členovia komisie a k uvedenej problematike prijali nasledovné 
uznesenie. 
 
Uznesenie č. 5/2018 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  
a) odporúča 
Komisia odporúča vybudovať inline ihrisko na I. ZŠ, Ul. Dr. Janského č. 2 v Žiari nad Hronom. 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 13 
prítomní 8    
ospravedlnení 5  (MUDr. Kukolík, Ing. Šťastný, p. Urgela, p. Striežovský, Ing. Uhrovič) 
Neprítomní:      0       
za 7 hlasov (Mgr. Nagy, p. Slávik, Ing. Muha, Mgr. Baláž, MVDr. Korbela, Mgr. 

Valent, p. Žiak, )     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  1 hlasov (Ing. Rybársky) 
 
 
 
bod č. 4 
Návrh prerozdelenia fin. prostriedkov – šport kalendár 2018 
Materiál bol zaslaný všetkým členom komisie v el. podobe. Ústnu informáciu podal p. Žiak. 
 
Uznesenie č. 6/2018 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  
b) schvaľuje 
Návrh prerozdelenia finančných prostriedkov na kalendár športových podujatí v meste na rok 2018. 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 13 
prítomní 8    
ospravedlnení 5  (MUDr. Kukolík, Ing. Šťastný, p. Urgela, p. Striežovský, Ing. Uhrovič) 
Neprítomní:      0       
za 8 hlasov (Mgr. Nagy, p. Slávik, Ing. Rybársky, Ing. Muha, Mgr. Baláž, MVDr. 

Korbela, Mgr. Valent, p. Žiak, )     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
 
 
bod č. 5 
Dofinancovanie činnosti niektorých klubov MŠK 
Písomný materiál predložil Mgr. Nagy, predseda komisie. K predloženému materiálu zaujali stanovisko 
prezidenti Volejbalového a Basketbalového klubu MŠK, konateľ MŠK, p. Bieliková, ako i  jednotlivý členovia 
komisie. 
Mgr. Valent, prezident Basketbalového klubu MŠK požaduje za svoj klub dofinancovať družstvo mužov vo 
výške 8 tis €. 
MVDr. Korbela, prezident Volejbalového klubu MŠK požaduje za svoj klub dofinancovať mládežnícke 
družstvá vo výške 1 tis € a družstvo žien vo výške 3 tis €. V prípade nenavýšenia rozpočtu budú musieť 
uvedené kluby pristúpiť k takému kroku, že v nasledujúcom súťažnom ročníku 2018/2019 neprihlásia 
družstvo mužov BK a družstvo žien VK do súťaže z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na činnosť. 
 



Uznesenie č. 7/2018 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  
c) odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Žiari nad Hronom schváliť zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 a finančný 
príspevok pre MŠK Žiar nad Hronom, spol. s  r.o.  navýšiť pre kluby BK a VK vo výške spolu 12 tis €, s tým, 
že navýšenie rozpočtu pre uvedené kluby MŠK bude zakotvené v rozpočte mesta aj v nasledujúcich rokoch. 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 13 
prítomní 8    
ospravedlnení 5  (MUDr. Kukolík, Ing. Šťastný, p. Urgela, p. Striežovský, Ing. Uhrovič) 
Neprítomní:      0       
za 8 hlasov (Mgr. Nagy, p. Slávik, Ing. Rybársky, Ing. Muha, Mgr. Baláž, MVDr. 

Korbela, Mgr. Valent, p. Žiak, )     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
 
 
bod č. 6 
Rôzne 
Do bodu rôzne sa neprihlásil nikto z prítomných 
 
 
 

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

Mgr. Norbert Nagy 
          predseda komisie 
 
 
 
22.03.2018 
Zapísal: Ján Žiak     
 


