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

 

 
 
miesto konania:  poslanecká kancelária Žiar nad Hronom 
čas konania:   04.05.2016 o 17.00 hod. 
predseda komisie: Mgr. Norbert Nagy 
prítomní:  podľa prezenčnej listiny  
ospravedlnení: Ing. Dubeň, Ing. Rybársky, Ing. Drienková, p. Tomčáni 
Neprítomní:                                        
Prizvaní, hostia: Mgr. Igor Rozenberg, MBA, Ľubomír Striežovský, Radovan Černák, Mgr. Ľubomír 

Striežovský ml., PaedDr. Miloš Víglašský  
         
  
 
Program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia komisie 

2. Informácia konateľa o situácii v MŠK Žiar nad Hronom, spol.  s r.o. 

3. Informácia riaditeľa TS Žiar nad Hronom, spol. s r.o. o rekonštrukciách, resp. výstavbe nových 

športovísk a oddychových zón v meste 

4. List výboru Karate klubu MŠK 

5. Rôzne 

 
 

Zasadnutie komisie otvoril a viedol Mgr. Norbert Nagy, predseda komisie. Privítal prítomných členov 
komisie s konštatovaním, že na komisii sa zúčastnilo 9 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. Zároveň podal návrh na zmenu poradia programu jednotlivých bodov rokovania s tým, že 
bod č. 4 bol presunutý ako 2 bod v poradí. 
 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 13 
prítomní 9   
ospravedlnení       4  (Ing. Dubeň, Ing. Rybársky, Ing. Drienková, p. Tomčáni) 
Neprítomní:      0              
za 9 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný, PaedDr. Majzlík, 

Mgr. Baláž, Ing. Muha, p. Urgela, p. Žiak)     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
 
 
Bod č. 2 
List výboru Karate klubu MŠK  

p. Striežovský, zástupca Karate klubu MŠK informoval prítomných členov komisie o liste, ktorý bol 
adresovaný primátorovi mesta, konateľovi MŠK a členom komisie pre šport a mládež pri MsZ. Vyjadrili 
nespokojnosť so schválenými kritériami na oceňovanie športovcov: 

- vek 10 rokov 
- delenie športov na olympijské, školské, neolympijské, 
- čítanie dosiahnutých výsledkov a pod. 

p. Striežovského doplnili aj ostatní členovia karate klubu /Černák, Víglašský/. K jednotlivým požiadavkám 
návrhom sa vyjadrili i členovia komisie. Na záver diskusie predseda komisie ubezpečil zástupcov karate 
klubu, že s ich požiadavkami sa bude komisia zaoberať na najbližších zasadnutiach komisie a zároveň 



navrhol členom komisie, aby sa zástupca karate klubu stal riadnym členom Komisie pre šport a mládež pri 
MsZ. Zástupcovia karate klubu navrhli za člena komisie prezidenta klubu p. Ľubomíra Striežovského. 
 
Uznesenie č. 3/2016 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  
a/ schvaľuje 
 
p. Ľubomíra Striežovského za riadneho člena Komisie pre šport a mládež pri MsZ 
 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 13 
prítomní 9   
ospravedlnení       4  (Ing. Dubeň, Ing. Rybársky, Ing. Drienková, p. Tomčáni) 
Neprítomní:      0              
za 9 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný, PaedDr. Majzlík, 

Mgr. Baláž, Ing. Muha, p. Urgela, p. Žiak)     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
  
 
 
bod č. 3  

Informácia konateľa o situácii v MŠK Žiar nad Hronom, spol.  s r.o. 

 

       Ústnu informáciu podal p. Žiak, ktorý sa dňom 10.3.2016 stal novým konateľom spoločnosti. 
Informoval členov komisie o situácii v MŠK, o súčasnom stave v spoločnosti, o začatí vyšetrovania 
chýbajúcich financií v pokladni MŠK o uzavretých zmluvách a zmluvách, ktoré je ešte potrebné uzavrieť pre 
rok 2016. V MŠK dôjde k zmenách v riadení spoločnosti, ale i na pozícii ekonóma. Zároveň ubezpečil členov 
komisie, že bude vyžadovať dôsledné plnenie OP a  HS a všetkých príkazov vydaných konateľom 
spoločnosti, Dôjde aj k zmene evidencii a vydávania členských preukazov, vzhľadom k tomu že už 
k dnešnému sú nie aktuálne.  
Informáciu o stave v MŠK doplnil Mgr. Igor Rozenberg, MBA. 
 
Uznesenie č. 4/2016 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  
a/ berie na vedomie 
informáciu o súčasnom stave v MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 
 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 13 
prítomní 9   
ospravedlnení       4  (Ing. Dubeň, Ing. Rybársky, Ing. Drienková, p. Tomčáni) 
Neprítomní:      0              
za 9 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný, PaedDr. Majzlík, 

Mgr. Baláž, Ing. Muha, p. Urgela, p. Žiak)     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
 
 
Bod č. 4 
Informácia riaditeľa TS Žiar nad Hronom, spol. s r.o. o rekonštrukciách, resp. výstavbe nových 
športovísk a oddychových zón v meste 
 

Ústnu informáciu podal riaditeľ a konateľ spoločnosti Mgr. Igor Rozenberg, MBA. Informoval 
prítomných členov komisie o všetkých prebiehajúcich a pripravovaných rekonštrukciách v najbližšom období 
v meste Žiar nad Hronom   
Zoznam športových objektov: 
Zóna 1 – Etapa 
Rekonštrukcia FŠ 
Zóna 2 – Námestie MS 
Bežecká dráha na IV. ZŠ, I. ZŠ 



Nové priestory pre AK MŠK – budova mestskej plavárne 
Pripravované športoviská – zimný štadión 
 
Uznesenie č. 5/2016 
Komisia pre šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve  
a/ berie na vedomie 
informáciu o rekonštrukciách, resp. výstavbe nových športovísk oddychových zón v meste Žiar nad Hronom 
 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 13 
prítomní 9   
ospravedlnení       4  (Ing. Dubeň, Ing. Rybársky, Ing. Drienková, p. Tomčáni) 
Neprítomní:      0              
za 9 hlasov (Mgr. Nagy, MUDr. Kukolík, Ing. Uhrovič, Ing. Šťastný, PaedDr. Majzlík, 

Mgr. Baláž, Ing. Muha, p. Urgela, p. Žiak)     
proti 0  hlasov 
zdržal sa hlasovania  0 hlasov 
 
 
 
Bod. 5 
Rôzne - záver 
 
Mgr. Norbert Nagy, predseda komisie zasadnutie ukončil s poďakovaním sa prítomným za účasť na 
zasadnutí komisie. 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Norbert Nagy 
          predseda komisie 
 
 
 
12.05.2016 
Zapísal: Ján Žiak     


