ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie MsZ pre mládež a šport zo dňa 4. júna 2013
Prítomní: Mgr. Ivan Klimáček, Ing. Miroslav Nerád, Ing. Ján Hodermarský, Věra Tepličková,
Ján Hochel, Mgr. Lívia Boorová
Hostia: Ing. Helena Maťková
Ospravedlnení: MUDr. Lýdia Michalcová, Zuzana Durcová, Eva Krapková
P r o g r a m:
1. Otvorenie
2. Návrh VZN č. 5/2013- Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá
z rozpočtu mesta a z neverejných zdrojov od sponzorov
3. Materiál na zverejnenie – Poskytnuté dotácie na šport v roku 2012
4. Aktualizovaná informácia o výške finančných prostriedkov určených na rozdelenie vo
forme dotácií pre športové kluby na sezónu 2013/2014
5. Materiál na zverejnenie – Výzva na podávanie žiadostí na sezónu 2013/2014
6. Informácie pre športové kluby – povinnosť podľa zákona č. 300/2008
7. Rôzne
8. Záver

K priebehu rokovania:
1. Otvorenie
Zasadnutie otvoril podpredseda komisie Mgr. Klimáček o 16.30 hod. Privítal
prítomných a oboznámil ich s programom stretnutia.
2. Návrh VZN č. 5/2013- Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá
z rozpočtu mesta a z neverejných zdrojov od sponzorov
Ing. Maťková: Na školení nás upozornili, aby obce dodržiavali zákon č. 300/2008
o organizácií a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Preto som
upozornila, aby sa ustanovenia tohto zákona, týkajúce sa dotácií pre šport v rámci obce,
zakomponovali do návrhu VZN č. 5/2013.
Ing. Nerád: Nemyslím si, že Váš výklad zákona je v tomto prípade správny. V §10 zákona č.
300/2008 - Zdroje financovania športu je v písmene a) prostriedky štátneho rozpočtu v rámci
rozpočtovej kapitoly ministerstva (ďalej len „dotácia“) a v písmene c) prostriedky
z rozpočtov obcí. V zmysle tohto zákona nie sú prostriedky z rozpočtov obcí dotáciou.
Ing. Maťková: Obec ako taká je spomenutá v §10 a §18 tohto zákona. Ale podľa školenia,
ktorého som sa zúčastnila, by sa obcí mali týkať aj §11, § 11a a § 11b zákona č. 300/2008.
Ing. Nerád: Podľa môjho názoru sú dotácie v §11, § 11a a § 11b myslené ako dotácie
z Ministerstva kultúry SR.
Ing. Maťková: Zákon č. 300/2008 o organizácií a podpore športu hovorí o verejných
dotáciách. Aj o dotáciách z obcí.

Ing. Nerád: Tento zákon hovorí o zdrojoch financovania športu. A dotácie sa týkajú §10
písmena a) tohto zákona: prostriedky štátneho rozpočtu v rámci rozpočtovej kapitoly
ministerstva (ďalej len „dotácia“).
Ing. Maťková: O dotáciách obcí sa však hovorí v §18 odsek 2. Obec každý rok zverejňuje
prijímateľov a výšku dotácií na šport vyčlenených a poskytnutých zo svojho rozpočtu
spôsobom umožňujúcim hromadný prístup. Podľa tohto § má obec povinnosť.
Ing. Nerád: V §18 sa hovorí o výške dotácií v množnom čísle a v §10 a §11 sa hovorí
o dotácií v jednotnom čísle.
Ing. Maťková: Ale v §18 odsek 3 sa zase hovorí o výške dotácií z verejných zdrojov: dotácie
od ministerstva, dotácie zo samosprávneho kraja, dotácie z obce. Všetko v množnom čísle.
Ing. Nerád: V návrhu VZN č. 5/2013 v § 3 Definícia pojmov odsek 2 ste urobili zmenu:
Pod pojmom „žiadateľ“ sa rozumie:
a) právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, najmä právnické osoby –
športové kluby /združenia/, ktoré majú sídlo alebo pôsobia na území mesta Stará Turá,
b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov.
Podľa tohto znenia môže byť žiadateľom o dotáciu ktokoľvek zo Slovenskej republiky. A my
sa budeme musieť jeho žiadosťou zaoberať a poskytnúť mu dotáciu. Aplikovala ste
podmienky, ktoré platia pre dotácie od Ministerstva školstva SR. To čo poskytuje klubom
obec nie je podľa tohto zákona dotáciou, ale zdrojom financovania športu.
Ing. Maťková: Snažila som sa VZN zosúladiť so zákonom.
Ing. Hodermarský: S koho iniciatívy sa musí VZN meniť?
Ing. Maťková: Na školení nás upozornili, aby sme pri prideľovaní dotácií na šport postupovali
podľa tohto zákona a dodržiavali ho. Preto som upozornila, aby sa do návrhu VZN č. 5/2013
dostali niektoré jeho znenia.
Ing. Hodermarský: Ja si myslím, že VZN bolo v úplnom poriadku a nemalo by sa meniť. Je
kvalitne vypracované, sú tam dobre nastavené kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele, podľa
ktorých sa klubom rozdeľujú finančné prostriedky určené na podporu športu. Systém
rozdeľovania peňazí je dobre nastavený a je aj motivačný pre kluby, aby s deťmi pracovali
a dosahovali výsledky.
Mgr. Klimáček: Mali by sme sa dopracovať k nejakému výsledku tejto diskusie.
Ing. Maťková: Môžem sa opýtať tvorcov zákona na výklad zákona.
Ing. Nerád: Podľa môjho názoru je tento výklad zákona nesprávny. V §10 a §11 zákona č.
300/2008 sú podľa môjho názoru myslené iba ministerské dotácie. V tomto zákone sa snažia
dať dokopy verejné a súkromné dotácie. Ale v §11 sa venujú iba štátnym dotáciám. Obec sa
predsa stará o svojich občanov a teda o svoje športové kluby, prečo by mala poskytovať
dotácie právnickým osobám či fyzickým osobám z celej republiky.
Odporúčam prehodnotenie odporučení hlavnej kontrolórky. Aký názor mal právnik MsÚ?
Ing. Maťková: JUDr. Pribiš sa vyjadril, že obec sa spomína iba v §10 a §18. K ostatným
ustanoveniam zákona sa nevyjadril. Skúsim zistiť na Ministerstve školstva SR ako zákon
vykladajú oni. Nie som za to, aby sme robili niečo navyše, ale ani za to, aby sme obišli zákon.
Ing. Nerád: My sa snažíme, aby sme išli v súlade so zákonom. V tomto prípade si však
myslím, že ste si zákon zle vyložila.
3. Materiál na zverejnenie – Poskytnuté dotácie na šport v roku 2012
Mgr. Boorová: V §18 zákona č. 300/2008 je v odseku 2 informačná povinnosť pri financovaní
športu pre obec. Obec každý rok zverejňuje prijímateľov a výšku dotácií na šport vyčlenených
a poskytnutých zo svojho rozpočtu spôsobom umožňujúcim hromadný prístup.
Podľa tohto § som Vám predložila materiál na zverejnenie.

Ing. Nerád: Prečo sú dotácie zverejnené na rok? My prideľujeme dotácie predsa na sezónu od
1.9. do 31.12. bežného roka a od 1. 1. do 31. 8. budúceho roka.
Mgr. Boorová: V zákone je uvedená výška dotácií poskytnutých z rozpočtu. Keďže rozpočet
mesta robíme na rok, aj dotácie som zverejnila za kalendárny rok a rozdelila na 1. a 2. polrok.
Ing. Nerád: Do materiálu by som doplnil aj dotácie za 1. polrok 2013. Tie už kluby tento rok
dostali.
4. Aktualizovaná informácia o výške finančných prostriedkov určených na
rozdelenie vo forme dotácií pre športové kluby na sezónu 2013/2014
Mgr. Boorová: Na základe uznesenia č. 39 z 26. zasadnutia MsZ z 18. apríla 2013 bola
schválená navýšená dotácia pre ŠKM z predošlých 48 240 € na 50 000 €. Z toho dôvodu sa
zmení výška finančných prostriedkov prerozdeľovaných klubov pre sezónu 2013/2014.
V rozpočte na rok 2013 zostalo na rozdeľovanie pre 1. polrok sezóny 2013/2014 14290 €. Ak
predpokladáme, že rozpočet na r. 2014 zostane tak ako je schválený a zostanú rovnaké aj
dotácie pre ŠKM (vo výške 50 000€), tak v 2. polroku sezóny 2013/2014 budeme môcť
rozdeliť 10 000 €. Spolu na sezónu 2013/2014 by sme mali rozdeľovať 24 209 €.
Ing. Nerád: Ale my nevieme aký bude schválený rozpočet na rok 2014. Či bude na šport
v rozpočte takáto suma. To je iba Váš predpoklad. Navrhujem zvýšenie finančných
prostriedkov určených na prerozdeľovanie klubom na 2. polrok sezóny 2013/2014 na 12 000
€.
Mgr. Klimáček: Tá suma by mohla byť primeraná k sume, ktorá je určená na rozdelenie pre 1.
polrok sezóny 2013/2014. Ja navrhujem 14 000 € aj pre 2. polrok sezóny 2013/2014.
Všetci prítomní členovia komisie súhlasili s navýšením finančných prostriedkov určených na
prerozdeľovanie klubom na 2. polrok sezóny 2013/2014 na 14 000 €. Táto zmena by sa mala
odraziť aj v rozpočte mesta na rok 2014.
5. Materiál na zverejnenie – Výzva na podávanie žiadostí na sezónu 2013/2014
Mgr. Boorová: Výzva, ktorú som Vám predložila v materiáloch je už navrhnutá podľa zmien
v návrhu VZN.
Ing. Nerád: My však máme stále platné VZN č. 11/2011, a preto budeme naďalej postupovať
podľa neho. Výzvu teda zverejníme podľa platného VZN.
6. Informácie pre športové kluby – povinnosť podľa zákona č. 300/2008
Mgr. Boorová: Na zasadnutí komisie by som chcela informovať športové kluby, že zo zákona
č. 300/2008 im vyplýva informačná povinnosť:
Príjemca dotácií na šport z verejných zdrojov má povinnosť zverejniť každoročne na svojej
internetovej stránke výšku a druh prijatých dotácií v štruktúre: dotácie od ministerstva,
dotácie zo samosprávneho kraja, dotácie z obcí. Táto povinnosť je splnená aj vtedy, ak sú
údaje zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup prostredníctvom príslušnej obce
alebo športového zväzu. Táto povinnosť sa vzťahuje na príjemcov, ktorých príjem z dotácií
prevýši v kalendárnom roku 33 194,00 eur.
Týka sa to teda iba klubov, ktoré získali dotáciu nad 33 194 €.
Ing. Nerád: Týkať sa to bude asi iba Športových klubov mesta.
Mgr. Boorová: Áno, stačí ak p. Krapková dá podklady mne a ja ich zverejním na stránke
mesta.
7. Rôzne

ĽAHKOATLETICKÉ HRY
p. Tepličková: V rámci rôzneho by som Vás rada požiadala o názor na jednu vec. Tento rok
sme museli zrušiť ľahkoatletické hry mládeže. Zmenil sa prístup škôl k tomuto podujatiu. Ani
u nás ani v okolitých obciach nie je záujem o atletiku. Niektoré školy zase atlétov majú, ale
idú radšej na súťaž niekam inde, napríklad do Brezovej pod Bradlom, pretože majú
kvalitnejšie podmienky na atletiku ako my na našom ihrisku. Niektoré školy nechcú ísť preto,
lebo nemajú atlétov, iné preto, že sa v minulosti na hrách iné školy správali neférovo
a posielali aj starších žiakov ako bolo v pravidlách. Nakoniec sa nám tento rok prihlásili iba 3
školy a tak sme sa rozhodli hry zrušiť. Atletika má v Starej Turej 40 ročnú tradíciu, ale
posledné roky sú stále horšie. Čo s tým? V iných obciach fungujú aspoň krúžky, niektorí
telocvikári sa venujú priamo atletike. U nás je už generácia atlétov staršia a už sa jej
nevenujú. Nemáme už ani vhodný areál. Starý areál je pre deti už nebezpečený.
Ing. Nerád: Ťažko sa robia podmienky pre niečo, o čo nie je záujem. Ak by sme tu mali
atlétov, mali by svoj klub a venovali by sa tejto činnosti, bolo by to pre koho robiť.
Mgr. Klimáček: Možno je to naopak. Možno keby boli podmienky, atléti by sa našli.
p. Tepličková: Ja sa prikláňam k názoru Ing. Neráda. Atléti, ktorí boli v Starej Turej pred
30timi rokmi naozaj skvelí, sú už dnes starší páni a deťom sa nemôžu venovať. Čo s atletikou
teraz?
Ing. Nerád: Do atletiky by sme mohli zaangažovať športové kluby. Napríklad pre
basketbalistiky je ľahká atletika činnosť, ktorú vykonávajú v rámci prípravy. Potrebujú
budovať kondičku. Keby sme urobili súťaž medzi športovými klubmi v ľahkej atletike, tu by
záujem bol. Tréner je v inej pozícií ako telocvikár.
p. Tepličková: To je výborný nápad. Chýba tu však stále bezpečné prostredie pre deti.
Centrum voľného času nemôže zastrešovať podujatie, kde nie je zabezpečená bezpečnosť
detí.
Ing. Hodermarský: Problém prípravy majú aj futbalisti. Nám by zase počas zimnej prípravy
veľmi pomohla umelá tráva. V zime nemohli chlapci trénovať a je to vidieť teraz na hre.
Všetky naše družstvá prepadli. Výsledok je taký aký je.
p. Tepličková: Koho je dráha na štadióne?
Ing. Nerád: Celá dráha aj ihrisko patrí MŠA. Dnes je však prioritou vybudovanie umelej
plochy na bývalom hokejovom ihrisku. Budúci rok chceme rekonštruovať kolkáreň.
V súčasnosti nie sú ani požiadavky, aby sa dráha využívala.
p. Tepličková: Mohli by ju potom využívať aj futbalisti.
Ing. Nerád: Futbalisti potrebujú umelú trávu a basketbalistky majú najmä letnú prípravu.
Tartanová bežecká dráha by stála približne 100 000 €.
p. Tepličková: Aký je teda názor komisie? Udržať tradíciu ľahkoatletických hier pre okolité
mestá a obce?
Ing. Nerád: Sme za to, aby sa hry udržali, ale školy nemôžeme nútiť. Dosah na ne je nulový.
Mgr. Klimáček: Podľa všetkého nie je záujem škôl.
p. Tepličková: Ľudia nechcú veriť, že nie je záujem o ľahkú atletiku.
Ing. Nerád: Ak by bol niekto, kto by chcel ľahkú atletiku vykonávať, tak by sme sa mu snažil
pomôcť. Ale nie je komu.
Ing. Hodermarský: Pokazil sa systém hodnotenia telesnej výchovy v školách. Deti málo
športujú. Problém je aj s podporou rodičov.
Ing. Nerád: Pokiaľ nie je podpora rodičov, dieťa väčšinou so športom skončí.
FUTBALISTI - JAMA
Ing. Hodermarský: Ja by som chcel požiadať mesto v meste MFK Stará Turá o vyriešenie
problému, ktorý nás trápi. Pred tréningovým ihriskom je obrovská jama. Rastie tam burina

a trávy a pri tréningoch nám tam neustále padajú lopty. Je to tam nebezpečné a pre loptu tam
nie je možné ísť. Mohlo by mesto, respektíve technické služby s týmto priestorom niečo
urobiť?
Ing. Nerád: Tečie tade kanál.
Ing. Hodermarský: S kanálom sa bude dať určite niečo urobiť.
Mgr. Boorová: Budem informovať riaditeľku TS ST, Ing. Vráblovú či by s tým mohli niečo
urobiť a Ing. Minárikovú z odd. výstavby či je možné jamu zasypať.
8. Záver
Na záver podpredseda komisie Mgr. Klimáček poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie
komisie o 18.00 hod. ukončil.
Zapísala: Mgr. Lívia Boorová
Schválil: Mgr. Klimáček

