
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia komisie športu konaného 

14. februára  2013 v čase od  08.15  h do 10.15 h 
 

 
 
Prítomní:       podľa prezenčnej listiny 
 
Program:           1. Otvorenie 

                     2.  Stanovisko k VZN č. 131/2012 
                     3.  Rôzne 

 
K bodu 1.)   
Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie. Zároveň privítal prizvaných pracovníkov MsÚ 
Ing. Zuzanu Homolovú, vedúcu finančného oddelenia, Mgr. Emíliu Kačmárovú, právničku právnej 
kancelárie PM a Mgr. Alojza Vlčka, vedúceho kancelárie primátorky mesta. Uviedol, že hlavným 
bodom stretnutia je prehodnotenie už schváleného VZN 131/2012 a jeho doplnkov.  Informoval,  že 
7. 2. 2013 komisia na svojom rokovaní prejednávala žiadosti a aj napriek tomu, že pred 
schvaľovacím procesom bolo VZN 131/2012 predmetom rokovania komisie, až v praxi sa ukázali 
jeho nedostatky. Z tohto dôvodu komisia iniciovala stretnutie  za účelom  
doplnenia už schváleného VZN. 
 
K bodu 2.)   
Mgr. Vlčko – v krátkosti informoval o zámere, ktorý predmetné  VZN sleduje. Poukázal na systém 
podávania žiadostí a rovnako na bodovanie žiadostí. Príloha č. 3 Posúdenie oprávnenosti a kritériá 
pre posudzovanie predloženej žiadosti príslušnou komisiou MsZ  
Bodovanie slúži výlučne pre zjednodušenie práce komisie a pre zjednodušenie pri  rozhodovaní 
o výške dotácií. Na začiatku by mala komisia obodovať všetky žiadosti a v závere potom nebude 
problém správne sa rozhodnúť o výške dotácie. Podmienkou je samozrejme správne a úplne vyplnená 
žiadosť – účel, zmysluplnosť, verejný záujem publicita a ostatné náležitosti podľa predtlače.  
 
Príloha č. 4 Vyhlásenie člena komisie MsZ pre účely transparentného posúdenia žiadosti o 
poskytnutie dotácie by sa podľa VZN malo vypisovať pre každú žiadosť. Nakoľko je to v praxi 
pomerne zložité vzhľadom na zloženie komisií, po úprave by prehlásenie stačilo podpísať podobne 
ako u poslancov MsZ na začiatku volebného obdobia.  
Mgr. Kačmárová  Ing. Homolová súhlasili s týmito pripomienkami. Členovia komisie navrhujú do 
doplnku VZN zakomponovať aj možnosť priebežne rozhodovať o žiadostiach na poskytnutie dotácie 
na vopred nepredvídané udalosti. 
 
P. Dadík poukázal na čestné vyhlásenie žiadateľa, kde je nutné potvrdenie, že žiadateľ nie je 
dlžníkom voči mestu. Tu vyvstáva problém, že všetky OZ by mali byť prihlásené na platenie odpadu, 
aj keď sú v nájme a nemajú zamestnancov. Bolo by to dobre doriešiť na úrovni mesta.  
 
V závere sa všetci prítomní zhodli, že je potrebná úprava VZN a prílohy č. 4. Po spripomienkovaní 
zainteresovaných bude predložený doplnok predmetného VZN  na schválenie do orgánov mesta. Na 
najbližšie rokovanie pozvať vedúceho ekonomického odboru Ing. Bielického.  
 
 
 
 



K bodu 3.) 
Predseda komisie sa na členov obrátil so žiadosťou o predloženie návrhov, ako v letných mesiacoch 
oživiť námestie. V zime je tu nainštalované klzisko a po jeho demontáži by sa priestor mohol využiť 
na nejaké športové aktivity. 
Od prítomných členov odznelo predbežne viacero návrhov – basketbalové koše, skejt park, plážový 
volejbal, pieskovisko pre deti... Uvedené bude predmetom rokovania  budúcej komisie. 
 
P. Frimmel poukázal na to, že na športoviskách chýbajú kontajnery na triedenie odpadu – plastové 
fľaše. Smerom k športovej hale chýbajú odpadové koše. 
Chýbajú smerové tabule označujúce športoviská pri všetkých vstupoch do mesta. Pokúsiť sa získať 
prostriedky prostredníctvom grantov – osloviť Mgr.  Bencu – referenta pre strategický rozvoj mesta. 
 
P. Vida odporúča umiestniť kontajnery na odpad aj na parkoviská pri športoviskách. Často tu parkujú 
zájazdové autobusy a nemajú kam vyhodiť odpad.  
 
Komisia sa zaoberala žiadosťou ZŠ Ul.energetikov o príspevok na 4. ročník Detskej aerobic show. 
Žiadosť bude vrátená, nakoľko nie je podaná na predpísanom tlačive a nie je z nej zrejmé okrem 
iných údajov ani termín konania podujatia. 
 
 
 
Zapísala: Renáta Petrášová 
15. 02. 2013  
 
             Ing. Branislav Bucák 
             predseda komisie športu 


