ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie MsZ pre mládež a šport zo dňa 19. februára 2013
Prítomní: MUDr. Lýdia Michalcová, Mgr. Ivan Klimáček, Ing. Miroslav Nerád, Zuzana
Durcová, Ing. Ján Hodermarský, Eva Krapková, Věra Tepličková, Mgr. Lívia Boorová
Ospravedlnení: Ján Hochel
P r o g r a m:
1. Otvorenie
2. Informácia o poskytnutých dotáciách športovým klubom v sezóne 2012/2013 – Mgr.
Boorová
3. Informácia o výške finančných prostriedkov určených na rozdelenie športovým
klubom v sezóne 2013/2014 – Mgr. Boorová
4. Rekonštrukčné práce na budove kolkárne – Ing. Nerád
5. Projektová dokumentácia k ihrisku s umelým trávnatým povrchom – Ing.
Hodermarský
6. Informácia o športových podujatiach v r. 2013 –p. Tepličková, Mgr. Boorová
7. Rôzne
8. Záver

K priebehu rokovania:
1. Otvorenie
Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie MUDr. Michalcová o 16.30 hod. Privítala
prítomných a oboznámila ich s programom stretnutia.
2. Informácia o poskytnutých dotáciách športovým klubom v sezóne 2012/2013
Mgr. Boorová: Informovala členov komisie o dotáciách poskytnutých športovým klubom
v sezóne 2012/2013 z rozpočtu mesta Stará Turá.
Sezóna 2012/2013
Pridelená dotácia klubom na 1. polrok sezóny 2012/2013 spolu:
Mestský futbalový klub
11 820 €
Wu-shu centrum Stará Turá
1 775 €
Združenie tenistov Oskoruša Stará Turá
267 €
Stolnotenisový klub Stará Turá
1 075 €
Kolkársky klub
804 €
Spolu dotácie:
15 741 €
V roku 2012 sa z rozpočtu vyčerpali všetky finančné prostriedky určené na dotácie pre kluby.
Vyúčtovanie dotácií pridelených na 1. polrok sezóny 2012/2013 nám doniesla p. Krapková od
Mestského futbalového klubu, Združenia tenistov Oskoruša, Stolnotenisového klubu a od
Kolkárskeho klubu. Wushuistov som upozornila v štvrtok 17.1.2013, že ešte nedoniesli
vyúčtovanie. V štvrtok 17.1.2013 som na ekonomické oddelenie zaniesla žiadanky na
vyplatenie dotácie na 2. polrok sezóny 2012/2013 pre kluby, ktoré doniesli vyúčtovanie. Teda
pre:
Pridelená dotácia na sezónu 2. polrok sezóny 2012/2013:

Mestský futbalový klub
Združenie tenistov Oskoruša Stará Turá
Stolnotenisový klub

7 060€
162€
694€

Dňa 21.1.2013 doniesol p. Császár z Wu-shu centra Stará Turá vyúčtovanie dotácie z I.
polroku sezóny 2012/2013, hneď na druhý deň im bola poslaná dotácia na 2. polrok sezóny
v sume 1 575 €. Mestskému kolkárskemu klubu bola v 1. polovici sezóny vyplatená dotácia
na celú sezónu, nakoľko by sme im tento polrok posielali len 9 €.
3. Informácia o výške finančných prostriedkov určených na rozdelenie
športovým klubom v sezóne 2013/2014
Mgr. Boorová: Informovala členov komisie o výške finančných prostriedkov, ktoré bude
možné z rozpočtu mesta rozdeliť športovým klubom vo forme dotácií v sezóne 2012/2013. 0
Nová sezóna 2013/2014
Finančné prostriedky určené na rozdelenie pre športové kluby v sezóne 2013/2014:
1. polrok sezóny 2013/2014
15 969 €
2. polrok sezóny 2013/2014
10 880 €
Spolu na celú sezónu 2013/2014
26 849 €
V rozpočte na rok 2013 nám po odoslaní dotácie Wushuistom zostane na rozdelenie na 1.
polrok sezóny 2013/2014 spolu 15 969 €. Ak predpokladáme, že rozpočet na r. 2014 zostane
tak ako je schválený a zostanú rovnaké aj dotácie pre Športové kluby mesta Stará Turá, tak
v 2. polroku sezóny 2013/2014 budeme môcť rozdeliť 10 880 €. Spolu na sezónu 2013/2014
by sme mali rozdeľovať 26 849 €.
Žiadosti o dotáciu na sezónu 2013/2014 musia kluby odovzdať na MsÚ do 30.6.2013. Na
začiatku júna 2013 pošle tajomníčka dozornej rady klubom výzvu, že do konca mesiaca je
potrebné odovzdať žiadosti.
4. Rekonštrukčné práce na budove kolkárne
Predsedníčka komisie, MUDr. Michalcová, požiadala Ing. Neráda o informácie
o pripravovanej rekonštrukcii budovy kolkárne.
Ing. Nerád: V súčasnosti je spracovaná štúdia projektu kolkárne. Vznikla potreba ďalších
pozemkov pre kolkáreň. Dohodli sme sa s tenistami, s ktorými vymeníme pozemky, ktoré sú
na bočnej strane kolkárne za pozemky za kolkárňou. Do jesene by mohla byť hotová
projektová dokumentácia, na jar by sa mohlo začať s rekonštrukciou. Kolkári nemali k štúdií
námietky. V budove budú štyri dráhy na kolky a dve bowlingové dráhy.
MUDr. Michalcová: Projekt sme videli na Komisii pre výstavbu, ÚP a ŽP.
Ing. Hodermarský: Momentálne musia kolkári hrať zápasy v prenajatých priestoroch, lebo
potrebujú štvordráhu a v starej kolkárni je len dvojdráha. Po rekonštrukcii môžu teda
ďakovať.
5. Projektová dokumentácia k ihrisku s umelým trávnatým povrchom
Predsedníčka komisie, MUDr. Michalcová, požiadala Ing. Hodermarského o informácie
ohľadom plánovaného ihriska s umelým trávnatým povrchom.
Ing. Hodermarský: Emailom zaslal všetkým členom komisie cenovú ponuku na umelé
trávnaté ihrisko. Na Komisii výstavby, ÚP a ŽP bola prejednávaná žiadosť MFK Stará Turá
o vypracovanie projektovej dokumentácie na ihrisko s umelých trávnatým povrchom
(priestory terajšej ľadovej plochy na štadióne). Komisia odporúčala zabezpečiť PD za

podmienky predloženia súhlasného stanoviska Komisie pre mládež a šport a za podmienky
voľných finančných prostriedkov. Futbalisti veria, že sa výstavbou ihriska zlepšia podmienky
futbalu v meste. V súčasnosti nemajú kde doma trénovať a musia chodiť do okolitých obcí,
kde je umelá tráva. Ing. Hodermarský by bol ochotný pripraviť projekt sám a bol by rád ak by
členovia komisie dali k projektu súhlasné stanovisko.
Všetci členovia komisie súhlasili s vypracovaním projektovej dokumentácie na ihrisko a so
začatím jeho realizácie ak to dovolí finančná situácia mesta.
MUDr. Michalcová: V okolitých obciach majú väčšie ihriská ako je to, ktoré plánujete vy?
Ing. Hodermarský: Áno, majú väčšie. Ale pre naše potreby by stačilo aj takéto menšie ihrisko.
Ide najmä o to, aby si futbalisti zvykli na podmienky na umelej tráve a mohli tu trénovať.
Závisí to však aj od finančných prostriedkov. Menšie ihrisko stojí menej peňazí. Teraz je však
otázka nájsť tie finančné zdroje.
MUDr. Michalcová: Je možné využiť na realizáciu ihriska nejaké granty, dotácie?
Ing. Hodermarský: Pokiaľ by sa vyhlásila výzva z fondov EÚ, tak by bolo dobré mať
nachystaný projekt. Možno aj z futbalového zväzu by nám vedeli pomôcť z nejakými zdrojmi.
Určite však budú potrebné aj prostriedky z mesta. Je dôležité, aby niekto z MsÚ sledoval
výzvy z fondov EÚ.
MUDr. Michalcová: Mesto Stará Turá využíva vo veľkej miere čerpanie fondov. Stačí sa
pozrieť na prehľad projektov od r. 2007 do r. 2013. Treba však okrem fondov EÚ sledovať aj
informácie o dotáciách z futbalového zväzu a iných zdrojov.
Mgr. Klimáček: Pre mesto je to naozaj veľa finančných prostriedkov. V prípade výzvy je však
určite dobré mať pripravený projekt.
MUDr. Michalcová: Dalo by sa v prípade potreby v projekte ešte škrtať nejaké položky?
Ing. Hodermarský: Ušetriť na ihrisku nie je čo. Šetriť sa dá jedine na kvalite trávy alebo na
prácach, ktoré si dokážeme urobiť sami. Napríklad s pomocou TS ST.
Mgr. Klimáček: Ohľadom niektorých prác a materiálov by bolo dobré osloviť aj sponzorov.
Ing. Hodermarský: Určite aj ja by som bol ochotný prispieť sponzorsky vysokou čiastkou. Ale
takýchto sponzorov by sme museli mať aspoň desať. V súčasnosti je situácia vo futbale veľmi
ťažká, veľa klubov končí, pretože nemajú prostriedky.
Ing. Nerád: Takáto situácia nie je iba vo futbale.
Ing. Hodermarský: Podľa môjho názoru je aj zlý vzťah medzi mestom a sponzormi. Aj
mestský úrad sa musí snažiť pomôcť mládeži a športu.
MUDr. Michalcová: Čo s jamami, ktoré sú po ceste na štadión? Mali by sme požiadať TS ST,
aby na jar cestu opäť polepili.
6. Informácia o športových podujatiach v r. 2013
Mgr. Boorová: Emailom som Vám poslala Kalendár podujatí mesta St. Turá na r. 2013
a vyznačila som samostatne športové podujatia.
p. Tepličková: V rámci podujatí by som ešte chcela pridať Spinningový maratón, ktorý
plánujeme 27. apríla 2013 na Námestí slobody. Dúfame, že bude záujem a ľuďom nebude
prekážať, že sa bude šliapať na námestí. Ak by s tým bol problém, presťahujeme maratón na
niektorú z betónových plôch základnej školy. Oslovil ma Mgr. Michalec zo ZŠ Stará Turá či
by sme sa s CVČ zapojili do prímestského táboru pre deti so zameraním na triatlon. Tábor by
sa uskutočnil týždeň pred triatlonom, ktorý mávajú dospeláci na Dubníku. Deti by sa
zoznámili s triatlonom, disciplínami, Mgr. Michalec by dokázal zabezpečiť aj bazén či
sponzora na stravu detí. Detská by sa striedali v disciplínach. Zisťovali sme predbežný záujem
a prihlásilo sa 25 – 30 detí. Toto číslo však bude určite v konečnom dôsledku menšie.
Uvidíme či nakoniec bude dostatočný záujem.

MUDr. Michalcová: Keď pozerám Kalendár podujatí, tak v mesiacoch september, október,
november nemáme žiadne športové akcie. Treba sa dohodnúť s klubmi a dať do spravodajcu
podujatia, ktoré organizujú kluby.
Ing. Nerád: Kluby sa počas týchto mesiacov venujú vlastných súťažiam, ligám. Verejnosť sa
týchto podujatí môže zúčastniť iba ako divák. Kalendár podujatí je pre neorganizovaných
športovcov. Kluby sa môžu zúčastňovať akcii pre verejnosť iba v lete alebo na prelome rokov.
Ing. Hodermarský: Futbalisti majú v podstate iba mesiac pauzu. Buď hrajú alebo sú
v príprave.
MUDr. Michalcová: Skúšali sme urobiť aj Mestský športový deň, ale nestretlo sa to
s úspechom.
Ing. Nerád: Počas zimných mesiacov fungujú mestské ligy. Tie by mali byť do kalendára
zaradené.
Mgr. Boorová: Organizátori líg nevedia dopredu určiť termín. Väčšinou ho vedia tesne pred
začiatkom ligy. Môžem ich požiadať na jeseň o termíny a pripraviť do spravodajcu
samostatný kalendár mestských športových líg.
6. Rôzne
Ing. Hodermarský: Koľko peňazí od sponzorov získalo mesto v rámci VZN o podpore športu?
Mgr. Boorová: 1 000 € od Vašej spoločnosti Sevotech. Žiadne ďalšie prostriedky od
sponzorov sme nezískali.
Ing. Hodermarský: Tento systém teda nefunguje. Sklamaním bolo aj Stretnutie
s podnikateľmi. Mesto sa málo snaží o získanie prostriedkov od sponzorov a nevie urobiť
dobrý marketing.
MUDr. Michalcová: Ako pokračuje realizácia ihriska v medzibytovkovom priestore SNP?
Ing. Hodermarský: Ihrisko je pekné, zatiaľ tam ešte chýba povrch ihriska, ktorý dorobia na
jar. Musím pochváliť aj parkovisko, ktoré zlepšilo situáciu v tejto časti mesta.
Ing. Nerád: Na ihrisko bolo uvoľnených 35 000 € a na parkovisko 15 000 €. Realizátorovi
ihriska bola zatiaľ vyplatená polovica sumy, druhú polovicu dostane až po dokončení ihriska.
MUDr. Michalcová: A čo ihrisko v Topoleckej?
Ing. Nerád: Do polroka je táto akcia zastavená. Ihrisko sa bude robiť ak na polroku bude
dostatok finančných prostriedkov. Finančná situácia mesta sa zatiaľ vyvíja kladne. Musíme
však počkať do polroka, tak ako sme sa dohodli na zasadnutí MsZ.
7. Záver
Na záver predsedníčka komisie MUDr. Michalcová poďakovala prítomným za účasť
a zasadnutie komisie o 17.30 hod. ukončila.
Zapísala: Mgr. Lívia Boorová
Schválila: MUDr. Lýdia Michalcová

