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Z Á P I S N I C A 

 

zo zasadnutia komisie MsZ pre šport zo dňa 13. februára 2019 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

 

P r o g r a m: 

 

1. Otvorenie 

2. Rozdelenie finančných prostriedkov z grantového systému na športové podujatia, priame 

dotácie a dotácie pre športové kluby 

3. Návrh schválenia dotácií pre športové kluby mesta na II. časť sezóny 2018/2019 

4. Návrh zmluvy na prevádzku športového areálu na štadióne s MŠA, s. r. o. 

5. Revitalizácia telocvične bývalej priemyslovky  

6. Rôzne 

7. 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. V úvode vysvetlil neprítomnosť 3 členov komisie, ktorý sa zo zasadnutia vopred 

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

doručený spolu s prerokovávanými materiálmi.  

 

2. Rozdelenie finančných prostriedkov z grantového systému na športové podujatia, 

priame dotácie a dotácie pre športové kluby 

p. Krč informoval o navrhovanom rozdelení dotácií z grantového systému na rok 2019 v súlade 

z VZN č. 4/2016 Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá, ktoré boli po 

prerokovaní s predsedom komisie mierne pozmenené ako v roku 2018. Zachované ostane 

prerozdelené na tri druhy dotácií, ktoré sú v uvedené v § 5 a jednotlivých odsekoch tohto VZN. A 

to dotácie športovým klubom (na prerozdelenie bude suma 28.000,-  € na 1. a 2. časť sezóny 

2019/2020) dotácie na športové podujatia (na prerozdelenie 4.000,- €) a priame dotácie udelené 

primátorom  mesta (na prerozdelenie 2.000,- €). Spolu sa bude v roku 2019 prideľovať suma 

34.000,- EUR.  

 

p. Antálek vyzval prítomných, aby predložili svoje prípadné pripomienky k tomuto bodu 

rokovania a ozrejmil rozdelenie súm v jednotlivých častiach.  

 

p. Pániková sa  informovala na prerozdeľovanie v minulých obdobiach. 

 

p. Krč vysvetlil prerozdeľovanie týchto prostriedkov v uplynulom období a taktiež vysvetlil, čo 

jednotlivé položky z tejto časti rozpočtu podporujú.    
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p. Antálek dal hlasovať za návrh Rozdelenia finančných prostriedkov z grantového systému 

na športové podujatia, priame dotácie a dotácie pre športové kluby v tejto podobe, ako bol 

predložený komisii.  

 

Prebehlo hlasovanie:  ZA    6 

   PROTI   0  

ZDRŽAL SA 0  

 

Komisia berie na vedomie a schvaľuje návrh rozdelenia finančných prostriedkov z grantového 

systému na športové podujatia, priame dotácie a dotácie pre športové kluby. 

 

3. Návrh schválenia dotácií pre športové kluby mesta na 2. časť sezóny 2018/2019 

Tajomník komisie p. Krč informoval o prerozdelení čiastky na 2. časť sezóny 2018/2019 

jednotlivým klubom pôsobiacim v meste Stará Turá. Na 2. časť bolo možné žiadateľom rozdeliť 

celkovú dotáciu vo výške 14.000,- EUR. Skonštatoval, že čiastky pre jednotlivé kluby, ako 

i kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele klubov, dostali členovia komisie v materiáloch.  

 

p. Antálek vyzval prítomných, aby predložili svoje prípadné pripomienky k tomuto bodu 

rokovania.  

 

p. Adamkovičová sa informovala o spracovávaní podkladov a vyčíslenie niektorých výpočtov, 

podľa ktorých boli pridelené jednotlivé kvantitatívne a kvalitatívne číselné ukazovatele. 

 

p. Krč vysvetlil spracovanie údajov, ktoré uviedli jednotliví žiadatelia vo svojich žiadostiach 

o pridelenie dotácií. Ďalej ozrejmil spôsob prideľovanie jednotlivých bodových hodnotení podľa 

metodiky uvedenej vo  VZN č. 4/2016 Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá. 

Poukázal aj na úskalia, ktoré súvisia so žiadosťami pri ich dopĺňaní o chýbajúce údaje, ktoré 

kluby musia následne doručiť. Na záver skonštatoval, že výška pridelenej dotácie jednotlivým 

klubom je rovnaká ako sa prideľovala na I. časť sezóny.  

 

p. Antálek opäť vyzval prítomných, aby predložili svoje dodatočné pripomienky k tomuto bodu 

rokovania. Nikto z prítomných žiadne pripomienky nepredložil a tak dal hlasovať za tento návrh. 

 

Prebehlo hlasovanie:  ZA    6 

   PROTI   0  

ZDRŽAL SA 0 

 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej:  

I. schváliť predkladaný materiál - Návrh na schválenie dotácií športovým klubom mesta na 2. 

časť sezóny 2018/2019 v súlade s VZN č. 4/2016 – Nar. takto: 

 

Pridelená dotácia na 2. časť sezóny 2018/2019:     

 

Wu-shu centrum Stará Turá             2 132,20 €  

Tenisový klub Stará Turá      520,80 €  

Mestský kolkársky klub   1 036,00 €  
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Stolnotenisový klub Stará Turá     347,20 €  

Mestský basketbalový klub Stará Turá 5 195,40 €  

Strelecký klub Stará Turá      760,20 €  

Mestský futbalový klub Stará Turá  4 008,20 €  

 

Spolu:              14 000,00  € 
 

4. Návrh zmluvy na prevádzku športového areálu na štadióne s MŠA, s. r. o. 

p. Krč informoval, že aj v roku 2019 sú v programovom rozpočte naplánované finančné 

prostriedky vo forme dotácie na prevádzku športového areálu na štadióne. Návrh zmluvy sa 

nemenil.  

 

p. Antálek vyzval členov komisie, aby predložili svoje prípadné pripomienky k tomuto bodu 

rokovania. 

 

p. Slezáček sa informoval na bod v zmluve, kde sa uvádza, že nevyčerpané finančné prostriedky 

môžu byť použité na úhradu opráv a údržbu budov v športovom areáli. Domnieval sa, že celková 

suma nie je dostačujúca na pokrývanie energií a prečo teda deklarovať finančné prostriedky na 

opravu a údržbu.  

 

p. Krč objasnil, že čiastka v návrhu i tak nepokrýva celkové finančné nároky, ktoré platí MŠA, s. 

r. o. pri prevádzkovaní športového areálu. Mesačne je uhrádzaná od mesta v zásade len 

percentuálna časť k celkovým vynaloženým nákladom za energie. Na konci každého roku sa tak 

zostatková časť z celkovej sumy v návrhu vyčlení na úhradu opráv a údržbu budov v športovom 

areáli, ktoré slúžia športovým klubom pôsobiacim v meste Stará Turá a občanom Starej Turej na 

športové aktivity. Prijímateľ dotácie tým vlastne zabezpečí prevádzku športového areálu pre 

potreby občanov mesta. Zároveň zhrnul, že celková navrhnutá čiastka v návrhu zmluvy je 

v súlade s rozpočtom, ktorý bol schválený na rok 2019.  

 

p. Adamkovičová spomenula pri tomto bode i vyťaženosť plavárne a teplotu vody, ktorú 

kritizovalo viacero občanov, že je studená. Uznala, že práve teplota je pod dohľadom hygienikov 

a tak je to určite v poriadku.  

 

p. Antálek v tejto súvislosti konštatoval, že bazén je hodnotený ako plavecký a preto voda 

nemôže byť priveľmi teplá.  

 

p. Krč objasnil, že bolo v minulom období niekoľko dotazov od občanov v súvislosti s teplotou 

vody v bazéne, ale podľa nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva – hygiena 

spĺňa teplota vody požadované parametre pre plavecký bazén. 

 

p. Antálek opätovne vyzval členov komisie, aby predložili svoje prípadné pripomienky k návrhu 

zmluvy s MŠA, s. r. o. 

 

Žiadny z členov komisie už nemal pripomienky a tak p. Antálek dal hlasovať za tento - Návrh 

zmluvy na poskytnutie dotácie MŠA Stará Turá, s. r. o. 
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Prebehlo hlasovanie:  ZA    6 

   PROTI   0  

ZDRŽAL SA 0 

 

Komisia prerokovala tento materiál a odporúča Mestskému zastupiteľstvu:  

I. schváliť - Návrh zmluvy na poskytnutie dotácie MŠA Stará Turá, s. r. o.  

 

5. Revitalizácia telocvične bývalej priemyslovky 

p. Antálek objasnil predložený materiál a informoval o možnosti, resp. zámere revitalizácie 

telocvične bývalej priemyslovky, ktorá by mala byť realizovaná po vklade budovy a pozemku do 

spoločnosti MŠA, s. r. o. 

 

p. Krč pripomenul, že v tejto spoločnosti má podiel aj mesto Stará Turá, takže nedochádza 

k odpredaju majetku, ale k jeho prenájmu, ktorý navrhuje aj oddelenie majetku MsÚ na dobu 30 

rokov za cenu 12,- €/rok, čo bolo uvedené aj v materiály, ktorý členovia komisie dostali.  

 

p. Pániková sa informovala, prečo sa neuvažuje s celkovou rekonštrukciou celého objektu 

priemyslovky, ale začína sa telocvičňou, ktorá je napojená aj na ostatné objekty. 

 

p. Krč vysvetlil, že mesto na rekonštrukciu celého objektu bývalej priemyslovky v súčasnosti 

nemá dostupné finančné prostriedky vyčlenené z rozpočtu a realizácia tak veľkého stavebného 

zámeru, nie je možná ihneď. V takomto projekte je potrebné i oslovenie potenciálnych 

investorov. 

 

p. Slezáček porozprával o rekonštrukcií v priestore Mestského športového areálu na štadióne, kde 

bolo vybudovaných a obnovených niekoľko budov vrátane športovej telocvične. Podotkol, že je 

obdivuhodné, že sa v našom meste nachádzajú občania i spoločnosti, ktorí aj takýmto spôsobom 

podporujú športové vyžitie pre občanov.  

 

p. Pániková vyslovila obavu, že je tento zámer pripravovaný, aby mohol telocvičňu využívať len 

jeden klub a to basketbal. Vyslovila želanie, aby po rekonštrukcií bol objekt skutočne využívaný 

pre potreby športujúcej mládeže a v neposlednom rade pre súkromné subjekty.  

 

p. Krč spolu p. Adamkovičovou ubezpečili všetkých členov komisie, že basketbalový klub má už 

dlhé roky zázemie v priestore na štadióne, kde využíva všetky dostupné športoviská k svojej 

činnosti.  

 

Všetci členovia komisie nakoniec požiadali o doplnenie do stanoviska komisie, že odporúčajú 

zámer revitalizácie telocvične bývalej priemyslovky. S tým, že ak má pokračovať súhlasia 

s vkladom budovy telocvične a pozemku do spoločnosti MŠA, s. r. o.  

 

p. Antálek požiadal tajomníka komisie o doplnenie do stanoviska a vyzval členov komisie, aby 

predložili ešte prípadné pripomienky k tomuto bodu. 

 

Žiadny z členov komisie už nemal pripomienky a tak p. Antálek dal hlasovať za tento – Zámer 

revitalizácia telocvične bývalej priemyslovky  
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Prebehlo hlasovanie:  ZA    6 

   PROTI   0  

ZDRŽAL SA 0 

 

Komisia prerokovala tento materiál a odporúča Mestskému zastupiteľstvu:  

I. schváliť - Zámer revitalizácie telocvične bývalej priemyslovky s vkladom budovy 

telocvične a pozemku do spoločnosti MŠA, s.r.o. Stará Turá /nájom budovy telocvične 

a pozemku s dobou nájmu 30 rokov za cenu 12,- €/rok. 
 

6. Rôzne 

Slovo si vzal p. Antálek a úvodom predniesol požiadavku za celú Komisiu MsZ pre šport, aby pri 

príprave rozpočtu na rok 2020 bola navýšená čiastka v položke rozpočtu pre šport.  

 

p. Pániková súhlasila s touto požiadavkou a povedala, že predsa aj za týmto účelom bola komisia 

pre šport zriadená, čo v konečnom dôsledku preferoval aj primátor mesta.  

 

Všetci členovia komisie súhlasili s požiadavkou zvýšenia čiastky pri príprave a tvorbe rozpočtu.  

 

p. Adamkovičová povedala, že je priaznivé, keď mesto podporuje šport, ale v určitých aspektoch 

je potrebná aj súčinnosť rodičov, ktorí v niektorých kluboch na to zabúdajú. Poukázala aj na 

značné rozdiely vo fungovaní v športových organizáciách pôsobiacich v meste Stará Turá.  

Vyslovila požiadavku, že by bolo vhodné na rokovania komisie prizvať, resp. iniciovať spoločné 

stretnutie so zástupcami jednotlivých športových klubov, aby mohol šport v našom meste 

napredovať.  

 

p. Pániková navrhla, aby predsedovia klubov prišli na komisiu odprezentovať svoju činnosť, 

možnosti a zdokladovať na čo bola využitá podporná dotácia od mesta.  

 

p. Krč vyslovil, že je to dobrý návrh, ale niekedy je problematické vôbec zohnať predsedov 

klubov k podpisu zmluvy o dotácie. Doplnil, že z uzavretej zmluvy pre všetky kluby vyplýva 

povinnosť dokladovania celej dotácie, ktorú musia predložiť vždy do konca roku.   

 

S myšlienkou pozvania predsedov sa stotožnil aj p. Slezáček, ktorý tiež vyslovil, že prezentácia 

klubov by bola vhodná. Navrhol, že by bolo vhodné usporiadať podobné podujatia ako majú 

v iných mestách (Športovec roka, Sieň športovej slávy mesta, ocenenie športovcov a kolektívov... 

a pod.), príp. sa v jednotlivých mestách informovať ako postupovali pri zakladaní takýchto 

podujatí. 

 

K tomuto sa vyjadril predseda komisie p. Antálek, ktorý sa podobnou myšlienkou ocenenia 

športovcov zaoberal už dávnejšie. Poznamenal, že v iných mestách je tento formát rozbehnutý vo 

veľkej miere a mali by sme ho prispôsobiť na potreby nášho mesta, resp. ho zaviesť postupnými 

krokmi. Ako najdôležitejšie pokladá spraviť osvetu a priblížiť tento nápad medzi občanov Starej 

Turej. Začiatočné ocenenie športovcov by preferoval pri väčších mestských podujatiach (jarmok, 

benefičný koncert...) a až následne po udomácnení, ho pripraviť ako samostatné podujatie. 

O vytvorenie takejto ceny, príp. ocenenia bude informovať aj pri zasadnutí MsZ.  
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V tomto bode, ďalej navrhla p. Adamkovičová, aby sa po skončení zimného obdobia všetci 

členovia komisie stretli a prešli jednotlivé športoviská. Jednak získajú prehľad o umiestnení miest 

na športovanie, využití a taktiež o celkovom stave v akom sa nachádzajú. S týmito poznatkami sa 

následne obráti komisia na vedenie mesta, aby sa prípadné problémy riešili a odstránili.  

 

S týmto návrhom súhlasil aj predseda komisie p. Antálek, ktorý túto myšlienku považuje za 

dôležitý v pláne činnosti komisie.  

 

K tomuto sa vyjadril aj p. Denk, ktorý v krátkosti zhrnul problematické ihrisko pri škole na 

Hurbanovej ulici, kde je stav antukovej bežeckej dráhy v alarmujúcom stave. O nič lepšie to nie 

je ani s okolím, kde sa mnohokrát nachádzajú nebezpečné predmety ako sklo, železo, injekčné 

striekačky, ihly, ostré predmety a pod.  

 

p. Antálek spomenul, že v podobne zlom stave je aj asfaltové ihrisko pri telocvični ZUŠ. 

 

V závere sa ešte informoval p. Slezáček na možnosť podpory Občianskeho združenia Kopanice 

v pohybe, ktoré sa stará o udržiavanie bežkárskych tratí v okolí Javoriny s presahom do ČR. 

Povedal, že je to pekná myšlienka, ktorú v tomto okolí využívajú aj naši občana a bolo by vhodné 

ich podporiť.  

 

K tomuto sa vyjadril p. Krč, ktorý informoval prítomných, že keď si toto Občianske združenie 

podalo žiadosť, bola mu finančná čiastka poskytnutá. Samozrejme nie v takej výške, ktorú 

požadovali, nakoľko ich nároky boli vyššie, ale mesto vždy hľadalo kompromis na ich podporu. 

Spomenul tiež, že aj Technické služby im zabezpečili odhrnutie snehu v priestore parkoviska 

v Hlavine, odkiaľ môžu ľudia využívať tieto bežkárske trate. I to je forma podpory. 

 

V úplnom závere p. Durcová informovala o zlom označení umiestnenia defibrilátora v Mestskej 

športovej hale na štadióne. Miesto je označené len jednou, resp. dvoma šípkami a pri vstupe nie 

je jasné, kde je presne umiestnený.  

 

p. Krč povedal, že bude informovať správcu štadióna, aby označenie doplnil.  

  

Predseda komisie p. Antálek poďakovala prítomným členom za účasť a o 18.05 h. ukončil 

zasadnutie.  

 

 

 

           Zapísal:  Miroslav Krč  ....................................... 

             

 

 

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

  

 

Stará Turá 13. 2. 2019 


