
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:   08.02.2017 o 16.00 hod. 
predseda komisie: Mgr. Norbert Nagy 
prítomní:  podľa prezenčnej listiny  
ospravedlnení: Ing. Dubeň, Ing. Drienková, Ing. Rybársky 
Neprítomní:  Ing. Muha, PaedDr. Majzlík           
Prizvaní, hostia: 
 
 
Program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia komisie 

2. Návrhy na ocenenia Športovec mesta za rok 2016 

3. Rôzne 

 
 

Zasadnutie komisie otvoril a viedol Mgr. Norbert Nagy, predseda komisie. Privítal 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 komisie tak, ako je uvedené 
v programe rokovania komisie a zároveň navrhol zmenu v programe rokovaní. Bod č. 3 bol zaradený 
v poradí ako č.2. 
 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 13 
prítomní 8   
ospravedlnení       3  (Ing. Dubeň, Ing. Drienková, Ing. Rybársky) 
Neprítomní:      2  (PaedDr. Majzlík, Ing. Muha)            
za 8 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný, Mgr. Baláž,  
  p. Urgela, p. Striežovský, p. Žiak)     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
 
Bod č. 2 
Rôzne 

p. Žiak, konateľ spoločnosti MŠK informoval členov komisie, že od roku 2017 dochádza k zmene 
financovania platov trénerov v jednotlivých kluboch MŠK. Platy trénerov budú výlučne hradené len 
z klubových príspevkov, čo bude zakotvené v zmluvách. Finančný príspevok z MŠK bude použitý len na 
zabezpečenie chodu klubu v prioritných položkách (doprava, cestovné stravné, pitný režim, štartovné, 
prenájmy, mzdy na rozhodcov), s tým, že MŠK jednotne zabezpečení pre všetky kluby vybavenie povinnej 
lekárničky. 
 
Uznesenie č. 6/2017 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  
a/ berie na vedomie 
informáciu  o zmene financovania platov trénerov v kluboch MŠK. Komisia odporúča konateľovi spoločnosti 
doplniť uvedenú zmenu v smerniciach MŠK a dať uvedené zmeny schváliť VZ MŠK. 
   
Hlasovanie:  
počet členov komisie 13 
prítomní 8   
ospravedlnení       3  (Ing. Dubeň, Ing. Drienková, Ing. Rybársky) 
Neprítomní:      2  (PaedDr. Majzlík, Ing. Muha)            
za 8 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný, Mgr. Baláž,  
  p. Urgela, p. Striežovský, p. Žiak)     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 



bod č. 3 
Návrhy na ocenenia Športovec mesta za rok 2016 

p. Žiak predložil komisii návrh na ocenenie – Športovec mesta za rok 2016 
 
Uznesenie č. 7/2017 
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 13 
prítomní 8   
ospravedlnení       3  (Ing. Dubeň, Ing. Drienková, Ing. Rybársky) 
Neprítomní:      2  (PaedDr. Majzlík, Ing. Muha)            
za 8 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný, Mgr. Baláž,  
  p. Urgela, p. Striežovský, p. Žiak)     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
 
 
Mgr. Norbert Nagy, predseda komisie zasadnutie ukončil s poďakovaním sa prítomným za účasť na 
zasadnutí komisie. 
 
 
 
 
 

Mgr. Norbert Nagy 
          predseda komisie 
 
 
 
 
10.02.2017 
Zapísal: Ján Žiak     


