ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie MsZ pre mládež a šport zo dňa 4. februára 2014
Prítomní: MUDr. Lýdia Michalcová, Ing. Miroslav Nerád, Zuzana Durcová, Ing. Ján
Hodermarský, Mgr. Lívia Boorová
Ospravedlnení: Eva Krapková, Bc. Věra Tepličková, Mgr. Ivan Klimáček
Hostia: Peter Ušiak
P r o g r a m:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie na prevádzkovanie športového areálu s MŠA, s. r. o.
Návrh VZN č. 2/2014 o organizovaní verejných športových podujatí na území mesta Stará
Informácia o pridelených dotáciách pre športové kluby na 2. časť sezóny 2013/2014
Rôzne
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.

Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie na prevádzkovanie športového areálu s
MŠA, s. r. o.
L. Boorová: Mesto Stará Turá prispievalo každoročne združeniu Športové kluby mesta Stará Turá
na prevádzku športových objektov v areáli na štadióne v Starej Turej ako podporu na rozvoj
športového vyžitia obyvateľov mesta Stará Turá.
Združenie vykazovalo dlhodobo stratové hospodárenie a spoločnosti MŠA, s. r. o. dĺžilo takmer
100 000 €. Na rokovaní mestského zastupiteľstva Stará Turá dňa 12.12.2013 predložil Ing. Nerád
poslanecký návrh k riešeniu problému s financovaním združenia Športových klubov mesta. Bolo
potrebné zvoliť nový postup pri financovaní športového areálu. Poslanci schválili návrh, na
základe ktorého bude mesto preplácať od roku 2014 energie formou dotácie MŠA, s. r. o. Na
zasadnutie komisie je teda predložená zmluva s MŠA, s. r. o na poskytnutie dotácie na prevádzku
športového areálu na štadióne. Dotácia bude použitá na úhradu nákladov na spotrebované energie
(elektrická energia, teplo, teplá voda, vodné, stočné a dažďová voda), na úhradu poplatkov za
komunálne odpady v budovách kolkárne, futbalovej tribúny a ihriska v športovom areáli na
štadióne v Starej Turej, ktoré má vo vlastníctve MŠA Stará Turá, s. r. o., na úhradu nákladov na
spotrebované energie (elektrická energia, teplo, teplá voda, vodné, stočné a dažďová voda), na
úhradu poplatkov za komunálne odpady v budove športovej haly v priestoroch, ktoré slúžia
športovým klubom pôsobiacim v meste Stará Turá a občanom Starej Turej na športové aktivity
a neslúžia na podnikateľskú činnosť. a v poslednom rade 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.
Ing. Nerád: V zmluve by malo byť jasné, akú podnikateľskú činnosť máte na mysli.
Podnikateľská činnosť je aj plaváreň a sauna, pretože sa tam vyberá vstupné, ale aj posilňovňa
a Šport Penzión. Navrhujem spresniť v zmluve formuláciu, aby bolo jasné, že energie na plavárni
a v saune mesto financovať bude, ale v posilňovni a v Šport Penzióne nie.
3. Návrh VZN č. 2/2014 o organizovaní verejných športových podujatí na území
mesta Stará
L. Boorová: V súlade so zákonom č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí
a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznikli pre fyzické a právnické osoby, ktoré organizujú
športové podujatia na území obcí a miest rôzne nové povinnosti. Rovnako aj pre obec vznikli
nové povinnosti. Podľa § 1 odsek 2 tohto zákona môže obec na základe miestnych podmienok
všeobecne záväzného nariadenia určiť, na ktoré z týchto podujatí sa nevzťahuje oznamovacia
povinnosť podľa odseku § 4 zákona alebo môže zúžiť jej rozsah. Ostatné ustanovenia zákona sú
žiaľ pre kluby záväzné.
Návrh VZN č. 2/2014 zužuje rozsah oznamovacej povinnosti pri organizovaní verejného
športového podujatia konaného v športovom zariadení na území mesta Stará Turá o ustanovenia §
4 odsek 3, písm. b, d, e, j, k, l, m, n, o, p zákona č. 1/2014. Zjednoduší sa tak papierová forma
oznámenia pre jednotlivé kluby.
Ing. Hodermarský: Zákon bol prijatý na základe toho, čo sa v poslednej dobe deje najmä na
prvoligových štadiónoch.
Ing. Nerád: Kluby budú musieť mať pri organizovaní podujatia minimálne 10 usporiadateľov,
ktorí musia byť zaškolení. V návrhu VZN je čiastočne obmedzená oznamovacia povinnosť, ale aj
tak je tam pre kluby veľa náležitostí. Navrhoval by som to riešiť tak, že kluby namiesto oznámení
doložia harmonogram súťaží – plán akcií, ktoré budú organizovať počas roka.
Ing. Hodermarský: Kluby majú právo zmeniť termíny zápasov, ale väčšinou idú podľa toho ako
sú naplánované. Bolo by dobré, aby sme nemali s oznamovaním toľko starostí, plán akcií by bol
jednoduchší.
J. Hochel: Takisto súhlasím, aby sme miesto hlásení urobili jeden plán akcií.
Ing. Nerád: Navrhujem teda do návrhu VZN doplniť, že oznamovaciu povinnosť je možné
nahradiť plánom akcií konkrétneho klubu.
MUDr. Michalcová: Komisia odporúča: Oznamovaciu povinnosť každého športového podujatia
budú jednotlivé staroturianske kluby riešiť odovzdaním plánu akcií, jednotlivo zahlásia len
prípadné zmeny v podujatiach.
4. Informácia o pridelených dotáciách pre športové kluby na 2. časť sezóny
2013/2014
L. Boorová: Zasadnutie dozornej rady pre grantový systém na podporu športu sa uskutoční zajtra
5. februára 2014. V tomto roku máme v rozpočte na rozdelenie 28 000 €. Z toho polovica 14 000
€ sa bude rozdeľovať teraz na 2. časť sezóny 2013/2014. Bodové hodnotenia zostávajú rovnaké
ako pri 1. časti sezóny 2013/2014, takže aj pridelené dotácie budú v podobnej výške. Materiál
k dotáciám bude po rozhodnutí dozornej rady predložený na zasadnutie Mestského
zastupiteľstva.
MUDr. Michlacová: Rozhodnutie dozornej rady bude prezentované na rokovaní mestského
zastupiteľstva.

5. Rôzne
MUDr. Michalcová: Dnes máme na zasadnutí komisie hosťa, pána Ušiaka, ktorý je hospodárom
v mestskom športovom areáli. Ak budete potrebovať pomoc našej komisie, kedykoľvek sa
môžete na nás obrátiť.
P. Ušiak: Ďakujem. Budem robiť hospodára pre areál. Prešli na mňa niektoré povinnosti, ktoré
mala predtým na starosti pani Krapková.
MUDr. Michalcová: Chcem sa ešte opýtať, ako prebehla zmena prevádzkovateľa areálu.
Ing. Nerád: Zmena prevádzkovateľa ešte nie je dokončená, nakoľko nám pani Krapková ešte
nedala odovzdávacie protokoly. K 31. januáru 2014 skončili dvaja plavčíci, ale plaváreň naďalej
funguje a budeme mať nových plavčíkov, s ktorými sme sa dohodli. Plaváreň sa celkom
rozbehla, je tu plavecký krúžok, realizujú sa tu kurzy pre predškolské deti. Pán Denk pripravuje
na plavárni aktivity pre centrum voľného času. Zvýšila sa návštevnosť plavárne, chodia sem
ľudia z Myjavy, kde je plaváreň zatvorená. O plavecký kurz majú záujem aj zo Bziniec pod
Javorinou.
MUDr. Michalcová: Treba požiadať pani Krapkovú, aby urobila a odovzdala odovzdávacie
protokoly Ing. Nerádovi, ktorý bol správnou radou určený ako likvidátor ŠKM.
...Informácia MUDr. Michalcovej po zasadnutí komisie: Po telefonickom dotaze zistila, že
materiály zvyšného hmotného majetku MŠA p. Krapková odovzdala ekonómke, p. Zlatici, ktorá
ich po ročnom zúčtovaní odovzdá.
Ing. Hodermarský: Ja sa chcem opýtať ako pokračuje projekt ihriska s umelou trávou na bývalom
hokejovom ihrisku.
Ing. Nerád: Na zasadnutí komisie výstavby, ÚP a dopravy informovala Ing. Mináriková, že je
dokončená stavebná časť projektu. Ešte chýba elektrika – osvetlenie. Elektrikár má v týchto
dňoch túto časť projektu dodať.
Ing. Hodermarský: Ja žiadam, aby sa ihrisko vyriešilo, čo najskôr. Je naozaj potrebné, pretože
v súčasnosti musia tréneri chodiť s deťmi trénovať mimo St. Turej a je to veľmi náročné. Mnohé
deti nám pre nedostatočné podmienky odchádzajú do iných klubov.
7. Záver
Na záver predsedníčka komisie MUDr. Michalcová poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie
komisie o 17.00 hod. ukončila.
Zapísala: Lívia Boorová
Schválila: MUDr. Lýdia Michalcová

