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

 
 
miesto konania:   poslanecká kancelária Žiar nad Hronom 
čas konania:    23.09.2013 o 16.00 hod. 
predseda komisie:  Ing. Peter Dubeň 
prítomní:   podľa prezenčnej listiny  
ospravedlnení:  MUDr. Rišňovský, Ing. Uhrovič, MUDr. Kukolík          
Prizvaní, hostia:        
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení 
3. Správa o hospodárení MŠK Žiar nad Hronom spol. s r.o. 
4. Situácia vo Volejbalovom klube MŠK Žiar nad Hronom spol. s r.o. 
5. Stav okolo riešenia rekonštrukcie ŠH 
6. Rôzne 
7. Diskusia 
8. Záver 

       
Zasadnutie otvoril a viedol Ing. Peter Dubeň, predseda komisie. Prítomných členov komisie oboznámil 
s programom rokovania komisie. 
 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 9 
prítomní 6 
ospravedlnení 3 (MUDr. Rišňovský, Ing. Uhrovič, MUDr. Kukolík) 
za 6 hlasov (Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, p. Tomčáni, Ing. Drienková, Mgr. Sklenka,  
  p. Žiak 
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
Bod č. 2.  
Kontrola plnenia prijatých uznesení – Ing. Dube ň 
Tento bod bol z rokovania komisie preložený na najb ližšie zasadnutie komisie 
 
Bod č. 3.   
Správa o hospodárení MŠK Žiar nad Hronom spol. s r. o. 
 
Informáciu o hospodárení MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. predložil p. Jozef Tomčáni, konateľ spoločnosti,  
doplňujúce informácie podala Ing. Drienková. Zároveň p. Tomčáni informovali komisiu, že požiada poslancov 
MsZ o stiahnutie správy z rokovania MsZ dňa 26.9.2013 a predloženie komplexnej správy o hospodárení 
MŠK na novembrovom zasadnutí MsZ. 
Uznesenie č. 12/2013 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve berie na vedomie informáciu konateľa MŠK 
o stiahnutí správy o hospodárení MŠK za rok 2012 z rokovania MsZ dňa 26.9.2013. 

počet členov komisie 9 
prítomní 6 
ospravedlnení 3 (MUDr. Rišňovský, Ing. Uhrovič, MUDr. Kukolík) 
za 6 hlasov (Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, p. Tomčáni, Ing. Drienková, Mgr. Sklenka,  
  p. Žiak 
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
Bod č.4 
Situácia vo Volejbalovom klube MŠK Žiar nad Hronom spol. s r.o. 
Ústnu informáciu o súčasnej situácii vo Volejbalovom klube podal p. Jozef Tomčáni, konateľ spoločnosti 
MŠK. Informoval prítomných o zrušení družstva žien vo VK pre nedostatok hráčok z ekonomického hľadiska 
a nedostatku hráčok v klube. V súčasnosti sa rokuje s možnými klubmi o zachovanie extraligových zápasov 
žien v našom meste iným potenciálnym družstvom z extraligy. 
 



Uznesenie č. 13/2013 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve berie na vedomie informáciu o súčasnej situácii vo 
Volejbalovom klube 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 9 
prítomní 6 
ospravedlnení 3 (MUDr. Rišňovský, Ing. Uhrovič, MUDr. Kukolík) 
za 6 hlasov (Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, p. Tomčáni, Ing. Drienková, Mgr. Sklenka,  
  p. Žiak 
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
 
Bod č. 5 
Stav okolo riešenia rekonštrukcie ŠH 
 
Informáciu o rekonštrukcii ŠH na základe telefonického rozhovoru s primátorom mesta podal predseda 
komisie Ing. Dubeň.  
Spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu ŠH je vo fáze stavebného rozhodnutia a následne 
budú vykonané kroky na získanie finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov. 
 
Uznesenie č. 14/2013 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve berie na vedomie informáciu o súčasnej situácii 
v rekonštrukcii ŠH 
 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 9 
prítomní 6 
ospravedlnení 3 (MUDr. Rišňovský, Ing. Uhrovič, MUDr. Kukolík) 
za 6 hlasov (Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, p. Tomčáni, Ing. Drienková, Mgr. Sklenka,  
  p. Žiak 
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
Bod č. 6 
Rôzne 
Ing. Dubeň – navrhol navýšenie finančných prostriedkov v rozpočte mesta v kapitole Športové aktivity 
nasledovne: 

- Kalendár športových podujatí o 10 000,-€ 
- Príspevok MŠK o 40 000,-€ 

spolu 50 000,-€ v od rozpočtového obdobia 2014. 
 
Uznesenie č. 15/2013 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve odporúča navýšiť rozpočet v kapitole Športové 
aktivity o 50 000,-€ od rozpočtového roku 2014 (10 000,- € na Kalendár športových podujatí a 40 000,- € na 
príspevok MŠK) vzhľadom na neistotu prílivu sponzorských finančných prostriedkov od donorov. 
 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 9 
prítomní 6 
ospravedlnení 3 (MUDr. Rišňovský, Ing. Uhrovič, MUDr. Kukolík) 
za 6 hlasov (Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, p. Tomčáni, Ing. Drienková, Mgr. Sklenka,  
  p. Žiak 
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
 
Bod č. 7 
Diskusia 
Do bodu rôzne sa neprihlásil nikto z prítomných 
 
 
 



Bod č. 8 
Rôzne 
 
Ing. Peter Dubeň predseda komisie zasadnutie ukončil s poďakovaním sa prítomným za účasť na zasadnutí 
komisie. 
 
 
 
 
 
        Ing. Peter DUBE Ň  
          predseda komisie 
 
24.9.2013 
Zapísal: Ján Žiak     


