
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:   31.01.2019 o 16.00 hod. 
predseda komisie: Mgr. Norbert Nagy 
prítomní:  podľa prezenčnej listiny  
ospravedlnení: MUDr. Kukolík, Ing. Šťastný 
Neprítomní:  Ing., Bc. Muha, Ing. Uhrovič 
Prizvaní, hostia:  
 Prezidenti športových klubov MŠK podľa prezenčnej listiny 
 Ing. Barniak 
 
Program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia komisie 
2. Kritériá oceňovania Športovca mesta – návrh na doplnenie 
3. Oceňovanie Športovec  mesta za rok 2018 – informácia o príprave a schválenie návrhu ocenených 

športovcov a pozvaných hostí 
4. Návrh na zaradenie nových športových klubov do MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 
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 6 z celkového počtu 10 členov a komisia je uznášania 
schopná. Prítomných členov komisie oboznámil s programom rokovania.  
 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 10 
prítomní 6   
ospravedlnení 2                                                                            
Neprítomní:      2       
za 6 hlasov (Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Mgr. Fábry, Bc. Páleník, Mgr. Baláž, p. Žiak, )     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
 
 

Bod č. 2 
Kritériá oceňovania Športovca mesta – návrh na doplnenie 
 
Ústnu informáciu podal p. Žiak. Komisia prerokovala kritéria na oceňovanie športovcov a odporúča sa 
návrhom resp. úpravou zaoberať na najbližšom zasadnutí komisie 
 
Uznesenie č. 6/2019 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  
a/ berie na vedomie 
Informáciu o doplnené kritérií pre oceňovanie športovcov 
 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 10 
prítomní 6   
ospravedlnení 2                                                                            
Neprítomní:      2       
za 6 hlasov (Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Mgr. Fábry, Bc. Páleník, Mgr. Baláž, p. Žiak, )     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
 



bod. č.3 
Oceňovanie Športovec  mesta za rok 2018 – informácia o príprave a schválenie návrhu 
ocenených športovcov a pozvaných hostí 
 
Informáciu podal: Žiak 
Športovec mesta Žiar nad Hronom“ za rok 2018 sa uskutoční 27. februára 2019 o 16.00 hod. v hlavnej 
sále MsKC. 
Komisia prerokovala návrhy na oceňovanie a odporučila primátorovi mesta schváliť predložený materiál. 
 
Uznesenie č. 7/2019 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  
a/ schvaľuje 
predložený návrh športovcov na ocenenie a odporúča primátorovi mesta jeho schválenie 
 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 10 
prítomní 6   
ospravedlnení 2                                                                            
Neprítomní:      2       
za 6 hlasov (Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Mgr. Fábry, Bc. Páleník, Mgr. Baláž, p. Žiak, )     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
 

bod. č.4 
Návrh na zaradenie nových športových klubov do MŠK Žiar nad Hronom, spol. s  r.o. 
 
Informáciu podal: Žiak, konateľ spoločnosti MŠK informoval prítomných 
Žiadosť o prijatie do MŠK poslali dva nové športové kluby: 
Iron Gym Žiar nad Hronom /p. Mega/ 
HK James Žiar nad Hronom /Mgr. Kopčová/ 
 
Uznesenie č. 8/2019 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  
a/ schvaľuje 
žiadosti o prijatie za nových členov MŠK a odporúča VZ MŠK ich schválenie za riadnych členov spoločnosti 
Žiar nad Hronom, spol. s  r.o. 
 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 10 
prítomní 6   
ospravedlnení 2                                                                            
Neprítomní:      2       
za 6 hlasov (Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Mgr. Fábry, Bc. Páleník, Mgr. Baláž, p. Žiak, )     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
 

Bod č. 5 
Rôzne - záver 
 
 

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

Mgr. Norbert Nagy 
          predseda komisie 
 
7.2.2019 
Zapísal: Ján Žiak     


