ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie MsZ pre mládež a šport zo dňa 21. mája 2012

Prítomní: Mgr. Ivan Klimáček, Ing. Miroslav Nerád, Ing. Ján Hodermarský, Zuzana Durcová,
Ján Hochel, Eva Krapková, Mgr. Lívia Boorová
Ospravedlnení: Věra Tepličková, MUDr. Lýdia Michalcová
P r o g r a m:

1. Otvorenie
2. Vklad kolkárne do majetku MŠA, s. r. o.
3. Prerozdelenie čiastky 10 000 EUR, ktorá bola uznesením MsZ presunutá z rekonštrukcie
tepelného hospodárstva na šport
4. Stretnutie s podnikateľmi
5. Rôzne
6. Záver

K priebehu rokovania:
1. Otvorenie
Zasadnutie otvoril podpredseda komisie Mgr. Ivan Klimáček o 16.30 hod. Privítal
prítomných a oboznámil ich s programom stretnutia.
2. Vklad kolkárne do majetku MŠA, s. r. o.
Mgr. Klimáček: Chcel by som požiadať p. Hochela, aby nám povedal, aké rozhodnutie
k vkladu kolkárne do majetku MŠA, s. r. o., prijala rada kolkárov.
p. Hochel: Rada mestského kolkárskeho klubu sa k prevodu majetku nevedela vyjadriť,
nakoľko sme nemali detailné informácie. Potrebovali by sme to detailne vysvetliť.
Ing. Nerád: Vyjadrenie vyšlo z rokovania MsZ. Každoročne dosahuje spoločnosť MŠA, s. r.
o., stratu. Za rok 2011 dosiahla spoločnosť stratu vo výške 246 tis. €, nakoľko si spoločnosť
uplatnila odpisy za celé predchádzajúce obdobie. Vzhľadom k tomu, že dosiahnutá strata
spoločnosti za predchádzajúce obdobie presiahla 10 % základného imania spoločnosti, je
nevyhnutné túto stratu vykryť. Sú dve možnosti vykrytia podielu straty za mesto, ktorá činí 62
tis. € , a to:
a) buď znížením podielu mesta v spoločnosti
b) alebo vložením kolkárne do majetku MŠA.
Do úvahy prichádzal aj priestor „hokejky“ a tréningové ihrisko futbalistov, ale tieto boli
zamietnuté, nakoľko je možné, že tieto priestory budú môcť byť zahrnuté do projektov EÚ.
V súčasnosti nie je jasné, kto bude môcť byť žiadateľom. U kolkárne nebude možné využiť
peniaze z fondov EÚ. Návrh bol teda takýto, ale rozhodli sme sa, že o tom nebudeme
rozhodovať od stola. Rozhodnutie je na Vás, kolkároch.
Do budúcnosti sa plánuje:
a) využiť areál starej priemyslovky. Tento plán však stojí na rozhodnutiach VÚC.
Z telocvične by mohol vzniknúť ešte lepší priestor ako je športová hala na štadióne. Je
to priestrannejšie, mohlo by tam byť napríklad aj pódium. Priestor pre halové športy
vidím práve tu.

b) priestory búdok na štadióne sa budú v dohľadnej dobe prestavovať. Teoreticky tam
môže byť nová kolkáreň alebo squashové centrum.
p. Hochel: Kolkáreň by sme radi zachovali na štadióne. Je tu športový areál, všetky kolkárske
súťaže, majstrovstvá sa robia v takýchto areáloch, kde je okrem kolkárne možnosť relaxovať,
regenerovať sa (plaváreň, sauna, ihrisko). Všetko je tu po ruke. Nevieme či by bolo možné
kolkáreň rekonštruovať, pristaviť.
Ing. Nerád: Rekonštrukcie sú náročnejšie ako nové stavby. Ďalej je problém dohodnúť sa
s VÚC na priestore vedľa kolkárne.
p. Hochel: Budova kolkárne bude potom patriť MŠA? A kto sa o ňu bude starať?
Ing. Nerád: Budova je vo vlastníctve mesta a v prenájme ju majú športové kluby mesta.
Mestský kolkársky klub má povolenie spravovať budovu od p. Krapkovej. Športové kluby
mesta dostávajú od mesta peniaze na prevádzku. Z hľadiska prevádzky by nemali byť žiadne
zmeny. Je potrebné, aby sa kolkári rozhodli či súhlasia s vkladom kolkárne do majetku MŠA
do 21. júna, kedy je naplánované zasadnutie MsZ.
p. Hochel: Do vtedy zvolám kolkárov a oznámim rozhodnutie mestskému úradu.

3. Prerozdelenie čiastky 10 000 EUR, ktorá bola uznesením MsZ presunutá z
rekonštrukcie tepelného hospodárstva na šport
Ing. Nerád: Je potrebné, aby sme sa rozhodli, akým spôsobom bude rozdelených 10 000 €,
ktoré boli z tepelného hospodárstva presunuté na šport. Finančná komisia navrhla, aby
o peniazoch rozhodla športová komisia. Navrhujem rozdeliť finančné prostriedky takto:
- 5 000 € pre Športové kluby mesta na prevádzku, pretože tu peniaze chýbajú,
- 5 000 € na grantový systém pre podporu športu.
Ing. Hodermarský: Vieme, aká je situácia v športových kluboch. Športové kluby mesta sú
v strate, takže je dobré, že čiastka 5 000 € pokryje aspoň časť tejto straty.
Ing. Nerád: Uvidíme, ako dopadne Stretnutie s podnikateľmi. Dúfame, že dobre. Teraz sa
konečne splatí úver za autobus a budeme sa snažiť, aby tieto peniaze zostali v rozpočte
a pôjdu do grantového systému. Aká je spokojnosť kolkárov s dotáciou?
p. Hochel: Sme spokojní. Samozrejme, prijali by sme aj vyššiu dotáciu...
Ing. Hodermarský: Uvidíme, aká bude účasť firiem na sponzorstve. Firmy si totiž peniaze na
sponzorstvo nemôžu odpísať z daní, čo je problém. Mestský futbalový klub má veľké
finančné problémy, snažíme sa zatiaľ držať, ale nevieme ako dlho to vydržíme.
Ing. Nerád: Je potrebné, aby sa kluby prezentovali na stretnutí s podnikateľmi. Bude
k dispozícií aj projektor a plátno?
Mgr. Boorová: Ak budú zástupcovia klubov potrebovať projektor a plátno, zabezpečíme to.
Každý klub sa môže prezentovať, samozrejme nie nadlho, aby zostal priestor pre všetkých
a stretnutie sa nepreťahovalo
Ing. Nerád: Mgr. Klimáček by na stretnutí mohol odprezentovať aj naše VZN.
Mgr. Klimáček: Áno, odprezentujem náš spôsob financovania športových klubov, VZN,
koľko finančných prostriedkov máme a potom by mohli kluby povedať, koľko v rozpočtoch
potrebujú.
4. Rôzne
Mgr. Boorová: Všetkých členov komisie za mestský úrad pozývam na Stretnutie
s podnikateľmi. Chcem Vás ešte informovať o športových akciách, ktoré sa uskutočnia
v mesiaci jún v meste:
1. jún - MDD – Športový deň, štadión, 8.15 h, organizuje detský parlament pri CVČ,
8. jún – Podjavorinské ľahkoatletické hry, štadión, 9.00 h, organizuje CVČ,
11. – 17. jún – kolkársky TURANCUP 2012, kolkáreň na štadióne,

30. jún – Hasičská súťaž o pohár riaditeľa Lesoturu, Topolecká, 13.00 h
a ďalej chcem pozvať všetkých športovcov, aby prišli darovať krv do DK Javorina 6. júna
2012 od 8.00 do 10.00 hodiny.

Na záver podpredseda komisie Mgr. Ivan Klimáček poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie komisie o 17.20 hod. ukončil.

Zapísala: Mgr. Lívia Boorová
Schválila: Mgr. Ivan Klimáček

