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Z Á P I S N I C A 

z komisie MsZ pre šport zo dňa 13. septembra 2021 

 

Prítomní členovia komisie (5):  

Mgr. Antálek, Ing. Slezáček, Ing. Adamkovičová, J. Kýška, Mgr. Denk 

 

Ospravedlnení členovia komisie (3): 
Z. Durcová, Ing. Nerád, Mgr. Mináriková 

 

Tajomník komisie:  

Mgr. Krč 

 

P r o g r a m: 

 

1. Otvorenie 

2. Rozdelenie dotácií pre športové kluby na 1. časť sezóny 2021/2022 

3. Rôzne 

4. Záver 

 

 

K   p r i e b e h u   r o k o v a n i a : 

 

1. Otvorenie 

Zasadnutie komisie otvoril a prítomných členov privítal o 16.00 hod. predseda komisie Mgr. 

Matej Antálek. Oznámil, že komisia sa bude riadiť programom, ktorý bol všetkým členom 

doručený spolu s prerokovávanými materiálmi. Za takto navrhnutý program a prerokovanie 

jednotlivých bodov nasledujúcich po sebe dal hlasovať.  

 

Prebehlo hlasovanie:  ZA    5 

   PROTI   0  

ZDRŽAL SA 0 

 

Komisia berie na vedomie a schvaľuje program dnešného zasadnutia.  

 

 

2. Rozdelenie dotácií pre športové kluby na 1. časť sezóny 2021/2022 

Predseda komisie p. Antálek vyzval tajomníka, aby priblížil rozdelenie dotácii pre športové kluby 

na 1. časť sezóny 2021/2022.  

 

Mgr. Krč v krátkosti predstavil jednotlivých žiadateľov, rozdelenie a postup pri prideľovaní 

dotácii i bodového hodnotenia jednotlivých žiadateľov. Dotácie boli následne rozdeľované na 

základe kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov podľa § 5 VZN č. 2/2021 – Nar. 

o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta.  

Informoval tiež, že pôvodne v materiáloch, ktoré členovia komisie dostali bola rozdeľovaná 

čiastka 17.500 € na 1. časť sezóny 2021/2022. Následne p. Krč informoval, že Komisia MsZ pre 
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ekonomiku, majetok mesta a podnikanie na svojom zasadnutí navrhla zapracovať a rozdeliť pre 

kluby celú rozpočtovanú čiastku na rok 2021 a to 35.000 €. 

 

Mgr. Krč zdôraznil, že tento návrh bol podaný preto, nakoľko neboli finančné prostriedky pre 

športové kluby pôsobiace v meste Stará Turá poskytnuté na 2. časť predchádzajúcej sezóny 

2020/2021, pre šíriacu sa pandémiu a bolo tak možné rozdeliť na 1. časť novej sezóny väčšiu 

rozpočtovanú čiastku. 

Po týchto informáciách Mgr. Krč oboznámil členov s upravenými čiastkami, ktoré v prípade 

schválenia budú klubom pridelené.  

 

Predseda Mgr. Antálek vyzval prítomných členov, aby predložili svoje prípadné pripomienky 

k tomuto bodu rokovania. Nikto z prítomných žiadne pripomienky nepredložil a tak dal hlasovať 

za tento návrh 

 

Hlasovanie:   ZA     5 

   PROTI    0  

ZDRŽAL SA  0  

 

Komisia pre šport odporúča MsZ v Starej Turej schváliť návrh pridelenia dotácii športovým 

klubom na 1. časť sezóny 2021/2022 v celkovej prerozdeľovanej výške 35.000 € pre jednotlivých 

žiadateľov. 

 

Pridelená dotácia na 1. časť sezóny 2021/2022: 

Športové kluby/žiadateľ Pridelená dotácia 

WU-SHU centrum Stará Turá 3.738,00 € 

Klub športového aerobiku Stará Turá 6.615,00 € 

Tenisový klub Oskoruša Stará Turá 3.034,50 € 

Mestský basketbalový klub Stará Turá 13.667,50 € 

Mestský futbalový klub Stará Turá 7.945,00 € 

Spolu 35.000,00 € 

 

3. Rôzne 

Ing. Adamkovičová sa informovala, či sa budú dať prenajať priestory telocviční v školách aj pre 

externé subjekty, nakoľko počas 1. vlny pandémie boli tieto priestory pre týchto nájomcov 

nedostupné. Zdôraznila, že by sa malo na to myslieť predovšetkým v kontexte športujúcej 

mládeže a detí. 

 

Tajomník komisie povedal, že situáciu preverí, ale všetko bude závisieť od aktuálnej epidemickej 

situácie, ktorá bude v meste panovať. 
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Mgr. Denk požiadal, či by nebolo možné rekonštruovať bežeckú plochu v priestore ihriska pri 

škole na Hurbanovej ulici. Zároveň dodal, že by bolo vhodné sa na tento priestor pre športovanie 

zamerať a dať ho do stavu tak, aby ho mohla využiť škola na športovanie žiakov i následne 

športujúca verejnosť. 

Informoval sa, či v prípade opravy, by bolo možné „zoškrabnutie“ vrchnej vrstvy antuky 

a vyčistenie, potom dovoz a rozhrnutie novej antuky, aspoň v čase, kým by došlo k celkovej 

rekonštrukcii. 

 

Mgr. Antálek túto požiadavku podporil a poveril tajomníka Mgr. Krča, aby túto možnosť na 

MsÚ, konkrétne odd. výstavby, ÚP a ŽP preveril. Prípadne zistil, či nebude vhodná výzva na 

podanie žiadosti o dotáciu z eurofondov na obnovu/rekonštrukciu takýchto ihrísk.  

 

Ing. Slezáček požiadal o urýchlenú prípravu projektovej dokumentácie na obnovu tohto priestoru. 

Povedal, že toto je prioritné, aby v prípade možnej výzvy z eurofondov, bolo možné sa ihneď 

zapojiť už s pripraveným projektom obnovy0.  

Ďalej sa informoval, čo sa stane v prípade rozdelenia celej čiastky pre športové kluby, ak si 

niekto požiada do konca septembra o priamu dotáciu. Smeroval to na podporu p. Chudíka, ktorý 

sa stal v Maďarsku vicemajstrom sveta a mohol by si zažiadať o podporu na činnosť. Nebude ju 

tak možné udeliť, pretože na to nebudú finančné prostriedky, čo v takomto prípade.  

 

Mgr. Krč informoval, že takáto situácia nastať môže, avšak zatiaľ neevidujú žiadosť o tento druh 

podpory od niektorého subjektu ani od p. Chudíka. Samozrejme v prípade, že by k tomu došlo 

muselo by byť spracované rozpočtové opatrenie a čiastka určenej dotácie presunutá v rámci 

rozpočtu mesta. Zároveň však podotkol, že v takom prípade musí daný subjekt splniť aj 

náležitosti podľa VZN č. 2/2021 – Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá. 

 

V závere p. Kýška informoval o možnostiach športovania v rámci bežeckých disciplín ako aj 

následkoch pri podujatiach v súvislosti s pandémiou COVID-19. Všetkých pozval na Beh 

Dubníkom 2021, ktorý sa cez víkend v sobotu 18.9.2021 uskutoční.  

    

Na konci tohto bodu rokovania už nemal nikto z členov žiadnu otázku, návrh ani pripomienku. 

 

4. Záver 

Predseda komisie Mgr. Antálek poďakoval prítomným členom za účasť a o 17.25 h ukončil 

zasadnutie.  

 

V tabuľke prikladáme prehľadné hlasovanie všetkých členov komisie MsZ pre šport 

k jednotlivým bodom. 

HLASOVANIE ČLENOV KOMISIE 

                                

  ANTÁLEK ADAMKOVIČOVÁ DENK SLEZÁČEK KÝŠKA 

BODY 

PROGRAMU 
ZA PROTI 

ZDRŽAL 

SA 
ZA PROTI 

ZDRŽAL 

SA 
ZA PROTI 

ZDRŽAL 

SA 
ZA PROTI 

ZDRŽAL 

SA 
ZA PROTI 

ZDRŽAL 

SA 

2. X     X     X     X     X     
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            Zapísal:  Mgr. Miroslav Krč  ....................................... 

             

 

 

Schválil:  Mgr. Matej Antálek ....................................... 

  

 

 

Stará Turá 13.9.2021 


