ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie MsZ pre šport zo dňa 10. septembra 2019
Prítomní členovia (6):
Mgr. Antálek, Z. Durcová, Ing. Nerád, Ing. Adamkovičová, J. Kýška, Mgr. Záhorová
Ospravedlnení členovia (2):
N. Pániková, Mgr. Denk
Ostatní prítomní a prizvaní:
Mgr. Krč, J. Adamkovič
P r o g r a m:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Príprava podkladov pre Ocenenie/podujatie športovec, športovkyňa mesta Stará Turá
Rozdelenie dotácií pre športové kluby na 1. časť sezóny 2019/2020
Návrh VZN č. 7/2019 – Nar., ktorým sa určujú pravidlá Participatívneho rozpočtu pre
Starú Turú
5. Rôzne
6. Záver

K priebehu rokovania:
1. Otvorenie
Zasadnutie komisie otvoril a prítomných členov privítal o 15.30 hod. predseda komisie Mgr.
Matej Antálek. Oznámil, že komisia sa bude riadiť programom, ktorý bol všetkým členom
doručený spolu s prerokovávanými materiálmi. Zároveň informoval o zmene poradia rokovacích
bodov a to konkrétne bod č. 2 Príprava podkladov pre Ocenenie/podujatie športovec, športovkyňa
mesta Stará Turá presunul na koniec rokovania, pretože by ho chcel s prítomnými členmi komisie
rozobrať detailnejšie.
Následne vyzval členov, aby predložili svoje prípadné pripomienky k zmene poradia rokovania.
K predloženej zmene poradia nemal nikto z členov komisie pripomienky a tak p. Antálek dal
hlasovať za úpravu poradia bodov rokovania.
Prebehlo hlasovanie: ZA
6
PROTI
0
ZDRŽAL SA 0
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3. Rozdelenie dotácií pre športové kluby na 1. časť sezóny 2019/2020
Predseda komisie p. Antálek požiadal tajomníka komisie a zároveň koordinátora pre športové
dotácie p. Krča, aby informoval o prerozdelení čiastky na 1. časť sezóny 2019/2020 jednotlivým
klubom pôsobiacim v meste Stará Turá.
Na 1. časť bolo možné žiadateľom rozdeliť celkovú dotáciu vo výške 14.543,75 €. Členom
komisie predstavil jednotlivé finančné požiadavky klubov na danú časť sezóny, spracovávanie
žiadostí kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov a taktiež splnenie náležitostí od každého
zo žiadateľov (športových klubov). Priblížil tiež výšku pridelenej dotácie pre každý klub ako aj
percentuálne rozdelenie.
p. Antálek vyzval prítomných, aby predložili svoje prípadné pripomienky k tomuto bodu
rokovania. Nikto z prítomných žiadne pripomienky nepredložil a tak dal hlasovať za tento návrh.
Prebehlo hlasovanie: ZA
5
PROTI
0
ZDRŽAL SA 1 (p. Nerád)
Komisia pre šport odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej:
predkladaný materiál - Návrh na schválenie dotácií športovým klubom mesta na 1. časť
sezóny 2019/2020 v súlade s VZN č. 4/2016 – Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará
Turá z rozpočtu mesta schváliť.
Pridelená dotácia na 1. časť sezóny 2019/2020:
Wu-shu centrum Stará Turá
Stolnotenisový klub Stará Turá
Mestský kolkársky klub
Mestský basketbalový klub Stará Turá
Tenisový klub Stará Turá
Mestský futbalový klub Stará Turá
Spolu:

1.769,98 €
327,24 €
1.204,22 €
6.114,19 €
651,56 €
4.476,56 €
14.543,75 €

4. Návrh VZN č. 7/2019 – Nar., ktorým sa určujú pravidlá Participatívneho rozpočtu
pre Starú Turú
p. Antálek v krátkosti predstavil materiál, ktorý bol všetkým členom komisie poslaný. Vyzval
prítomných na predloženie pripomienok k danému materiálu.
Slova sa ujal p. Nerád a vyjadril nespokojnosť s predloženými pravidlami participatívneho
rozpočtu, nakoľko sa domnieva, že neplnia účel žiadania a predkladania projektov pre športovú
oblasť. Vysvetlil, že z časového hľadiska je nevyhovujúca doba trvania prípravného procesu (2
roky) a taktiež čiastka vyhradená na jeden projekt v sume 2.500,- €. Vysvetlil, že v takejto čiastke
sú koncipované malé projekty a tak by malo byť vybavenie, resp. následné poskytnutie
finančných prostriedkov, v kratšom časovom horizonte.
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Ďalej upozornil na niektoré tzv. nedotiahnuté veci v návrhu VZN. Konkrétne spomenul, že
v texte týchto pravidiel je zahrnutý pojem „nový projekt“, pri ktorom dochádza k tomu, že by
opakujúce sa projekty neboli podporené. Pripomenul, že v športovej oblasti sú takmer vždy
pripravené projekty, ktoré majú opakujúci sa charakter a i preto by mohlo dôjsť k nepodporeniu
takýchto projektov v ďalších obdobiach.
Zároveň dodal, že v čl. 9 je v bode č. 2 nešťastne zahrnutý nákup stravy a občerstvenia, mzdy,
platy a odmeny pre predkladateľov projektov v neoprávnených výdavkoch. Domnieva sa, že
občerstvenie by malo byť súčasťou oprávnených výdavkov a taktiež i mzdy, nakoľko sú potrebné
k úspešnej realizácií daných projektov. Taktiež vidí toto zaradenie aj pri pohonných hmotách,
pretože v rámci dopravy určitých súčastí projektu sú vynakladané finančné prostriedky práve na
pohonné hmoty.
Na záver dodal, že i proces zúčtovávania pre niektoré OZ, sú dosť zaťažujúcou záležitosťou
a mali by byť v pravidlách upravené na min. úroveň tak, aby to neodradilo žiadateľov pre ktorých
je participatívny rozpočet určení.
K týmto postrehom sa vyjadril tajomník komisie p. Krč, ktorý vysvetlil postupnosť a stretnutia
pri tvorbe návrhu tohto VZN. Vyjadril nesúhlas s pripomienkou ohľadom pohonných hmôt
a zúčtovávania, nakoľko je presvedčený, že práve výdaje do pohonných hmôt nie sú až tak
podstatné pri realizácií komunitou priamo v centre mesta. Zároveň dodal, že ak samospráva
poskytuje finančné prostriedky, je potrebné i následné predloženie zúčtovania projektu.
Vysvetlil, že tieto pravidlá možno nebudú poskytovať tak celkom priestor pre športové podujatia,
ktoré majú svoj dotačný systém v kapitole rozpočtu, ale sú navrhované hlavne za účelom
združovania komunít, ktoré chcú predložiť a realizovať aj menšie projekty.
p. Kýška sa zapojil do prebiehajúcej diskusie a vysvetlil princíp fungovania dobrovoľníkov pri
podujatí - Beh Dubníkom, kde všetci pomáhajú bez nároku na finančnú odmenu. Zároveň
vyjadril súhlas, že občerstvenie by malo byť zahrnuté v sekcii oprávnených výdavkov projektov.
p. Antálek taktiež súhlasil, aby bolo do oprávnených výdavkov zaradené občerstvenie, pretože pri
tvorbe športových podujatí, ale i iných projektov, sa vždy nejaké jedlo ponúkalo, príp. ho daný
projekt už obsahoval.
Zároveň však podotkol, že pojem „nový projekt“ je tiež limitujúca prekážka pre niektoré
združenia, pretože ak nastane situácia, že sa do výzvy zapojí len jeden opakujúci sa projekt,
nemuselo by dôjsť k jeho schváleniu.
V diskusii pokračovala p. Záhorová, ktorá sa vyjadrila k oprávnenosti výdajov ohľadom
pohonných hmôt, pretože sa domnieva, že pri realizácií akéhokoľvek projektu sú pohonné hmoty
vždy náklad, ktorý jednotlivé združenia, komunity i osoby, zodpovedné za projekt, účtujú.
p. Antálek vyzval opätovne prítomných, aby predložili prípadné ďalšie pripomienky k danému
materiálu. Nikto už žiadne nepredniesol a tak predseda komisie navrhol hlasovanie za Návrh
VZN č. 7/2019 so zapracovaním pripomienok.
Prebehlo hlasovanie: ZA
6
PROTI
0
ZDRŽAL SA 0
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Komisia pre šport odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej:
predkladaný materiál - Návrh VZN č.7/2019 – Nar., ktorým sa určujú pravidlá
Participatívneho rozpočtu pre Starú Turú schváliť so zapracovaním nasledujúcich zmien:
- časť 2, čl. 4, bod 1 – vypustiť slovo „nové“
- časť 2, čl. 4, bod 9 – vypustiť celý bod
- časť 3, čl. 9, bod 2 – vypustiť z neoprávnených výdavkov body a), c)
- skrátiť dobu procesu a cyklus participatívneho rozpočtu na 1 rok
2. Príprava podkladov pre Ocenenie/podujatie športovec, športovkyňa mesta Stará
Turá
V tomto bode predniesol svoju predstavu o tomto ocenení predseda komisie p. Antálek. Vyzval
prítomných, aby spoločne pripravili už konkrétne kroky k utvoreniu tohto ocenenia, ktoré by
malo prebehnúť na konci roku.
Do diskusie sa zapojili všetci prítomní členovia komisie pre šport. Zároveň tajomník komisie p.
Krč objasnil pôvod ocenenia pre športovcov v meste Myjava.
p. Nerád priblížil jednotlivé kategórie a postup ocenenia v meste Piešťany.
p. Kýška navrhol, aby bola zaradená i kategória pre ľudí, ktorý sa síce aktívne nevenujú športovej
činnosti, avšak prispeli k rozvoju športového odvetvia v meste.
Tento postreh ocenili všetci členovia komisie.
Po dlhšej diskusii sa všetci prítomní členovia komisie zhodli na ocenení pre športovcov a ustálili
jednotlivé časti tohto pripravovaného podujatia.
- Názov podujatia:
- Športovec mesta Stará Turá
- Náklady na podujatie:
- do 300,- € (predpoklad i nižšie)
- Jednotlivé oceňované kategórie budú:
- jednotlivec
- kolektív
- celoživotný prínos v športovej oblasti
- Nominácie sa budú prijímať vždy za aktuálny kalendárny rok.
- Termín predkladania nominovaných bude pre tento pilotný ročník od 1.11. – 15.11.2019
- Podmienky pre nominovaných športovcov:
- výnimočný športový výkon
- základné etické predpoklady
- reprezentácia mesta Stará Turá
- zásluhy pri rozvoji športu
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- Forma nominácie:
- formulár (elektronická i písomná verzia),
Staroturianskom spravodajci
Formulár spracuje tajomník komisie, čo najskôr.

uverejnený

na

web

stránkach

iv

- Ocenenie:
- pamätná plaketa
5. Rôzne
V tomto bode sa ujala slova p. Záhorová ktorá sa informovala u predsedu komisie ohľadom
správy z kontroly ihrísk, ktorá prebehla v júni.
p. Antálek oboznámil prítomných, že predmetnú správu spracováva a čo najskôr ju plánje
dokončiť, aby mohla byť predložená členom komisie.
V závere tohto bodu už nemal nikto z členov žiadnu otázku, návrh ani pripomienku.
6. Záver
Predseda komisie p. Antálek poďakoval prítomným členom za účasť a o 17.30 h ukončil
zasadnutie.

Zapísal: Mgr. Miroslav Krč

.......................................

Schválil: Mgr. Matej Antálek

.......................................

Stará Turá, 10.9.2019
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