ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie MsZ pre mládež a šport zo dňa 9. decembra 2013
Prítomní: Mgr. Ivan Klimáček, MUDr. Lýdia Michalcová, Zuzana Durcová, Ing. Miroslav
Nerád, Ing. Ján Hodermarský, Bc. Věra Tepličková, Mgr. Lívia Boorová
Ospravedlnení: Ján Hochel, Eva Krapková
P r o g r a m:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Multifunkčný priestor za DK Topolecká – informácia o realizácii projektu
Zmena prevádzkovania športového areálu v roku 2014
Investičný zámer – Prestavba ľadovej plochy na štadióne na tréningové ihrisko pre
futbalistov
5. Rôzne
6. Záver

K priebehu rokovania:
1. Otvorenie
Zasadnutie otvorila predsedsedníčka komisie MUDr. Michalcová o 16.00 hod.
Privítala prítomných a oboznámil ich s programom stretnutia.
2. Multifunkčný priestor za DK Topolecká – informácia o realizácii projektu
MUDr. Michalcová: V materiáloch ste dostali staršie fotografie z realizácie multifunkčného
priestoru za DK Topolecká. Ja som bola na mieste realizácie neskôr a v podstate už finišovali
s prácami.
Mgr. Boorová: Áno, práce v priestore sú v podstate dokončené. Ing. Vlado bol na kontrole 5.
decembra a jediné čo nemali dorobené bol dres a terénne úpravy. Otázkou zostáva oplotenie
priestoru, ktoré by bolo vhodné zrealizovať v budúcom roku, nakoľko priestor nebude
zabezpečený proti vandalom a bude tu hroziť nebezpečenstvo, že deti spadnú do blízkeho
potoka.
Ing. Nerád: V rámci prvého návrhu rozpočtu v októbri bola z rozpočtu vyhodená 2. etapa
výstavby ihriska v Topoleckej, s tým, že išlo o vysokú čiastku. S p. Skovajskom sme sa
dohadovali, že nebude prekročená čiastka 50 000 € na celý priestor. Potom bola čiastka
obmedzená na 35 000 €. Teraz nie je na rok 2014 naplánované na ihrisko nič. Ploty, ktoré sú
v tomto priestore v súčasnosti postavené, sú na cudzích pozemkoch. Nemôžeme zbúrať plot
ak nevieme, na koho pozemku je. Pozemky na oplotenie sa musia zamerať a vysporiadať.
V prednej časti by chceli urobiť aj parkovisko. Treba však nakresliť, aká by bola predstava
a okliesniť úpravu celého priestoru finančne.
Komisia odporúča: Vyzvať majetkové oddelenie na vysporiadanie pozemkov a predložiť
zakreslenie plotu a parkoviska.
MUDr. Michalcová: Vhodné by bolo sledovať aj výzvy Kopaničiarskeho regiónu – MAS
a využiť finančné prostriedky z fondov EÚ.

3. Zmena prevádzkovania športového areálu v roku 2014
MUDr. Michalcová: Všetci sme mali doteraz pocit, že Športové kluby mesta fungujú
v poriadku. Dnes sme zistili, že je to všetko trochu inak.
Ing. Nerád: Keď sa konalo rokovanie správnej rady ŠKM, upozornil som na dlh Mestskému
športovému areálu vo výške cca 100 000 €. Sú to nezaplatené faktúry za energie. Tento dlh
vznikal postupne niekoľko rokov. Naďalej však tento dlh už nemôže rásť, ŠKM musia mať
vyrovnaný rozpočet a dlh splatiť. Od p. Krapkovej ako štatutárneho zástupcu, ktorý viedol
ekonomiku ŠKM, som žiadal vyrovnaný rozpočet, ale ona vraj taký nevedela predložiť.
V súčasnosti sú príjmy okolo 100 000 €, výdavky 120 000 a deficit 20 000 € plus dlh voči
MŠA za energie. Preto je potrebné zvoliť nový postup, ktorý zníži finančné náklady na
prevádzkovanie areálu a umožní naďalej prevádzkovať všetky športové zariadenia. Na
Komisii pre financie, rozpočet a majetok mesta bolo navrhnuté zrušiť správu športového
areálu ŠKM, rozdeliť jednotlivé prevádzky do správy konkrétnym športovým klubom:
- Hala
Mestský basketbalový klub
- Stolnotenisová hala Stonotenisový klub
- Tribúna + fut. ihrisko Mestský futbalový klub
- Posilňovňa
nový nájomca, ktorého hľadáme
- Kolkáreň
do rekonštrukcie Mestský kolkársky klub
Čo sa týka nezadelených častí, ktoré nemôžu prejsť na kluby, zostáva plaváreň, ktorá by
mohla ísť pod MŠA a autobus, ktorý by bolo možné prípadne predať na úhradu dlhu. Náklady
na prevádzku by sa znášali nasledovane. Náklady na energie by formou finančného príspevku
hradilo mesto prostredníctvom zmluvy s MŠA. Boli by to reálne náklady na energie podľa
faktúr od dodávateľov. Faktúry by boli na podpis jednotlivým klubom, ktoré energie minuli.
Mzdy na zamestnancov by kluby znášali samostatne. Upratovačku v hale si zaplatí MŠA. Čo
sa týka opráv a údržby, do 100 € by si hradil nájomca, nad 100 € MŠA. Prevádzku plavárne
okrem energii aj prevádzku vonkajšieho areálu by mala na starosti MŠA.
Toto je hrubý projekt, ako by to mohlo vyzerať. Majetok ŠKM by prevzal MŠA ako úhradu.
Nejaká nezaplatená časť zostane, minimálne polovica. Ušetriť by sa dalo takto na mzdách
a režijných výdavkoch, možno aj na energiách ak sa budú obstarávať spoločnoste s mestom
cez centrom verejného obstarávania. 15 000 € sa musí ušetriť na mzdách.
Bc. Tepličková: Ako sa k tomuto stavajú kluby?
Ing. Nerád: Tento návrh vznikol pred pár dňami na finančnej komisii, stojí to na tom či mesto
bude naďalej ochotné prispievať na energie. Je ešte potrebné prejsť kluby, či majú záujem
o prevádzkovanie. Futbalisti a basketbalisti budú za, kolkári v podstate takto už fungujú a ešte
sa musí dohodnúť so stolnotenistami. Kluby si musia zabezpečiť sami účtovníctvo.
Ing. Hodermarský: Možno by sme mohli mať spoločného človeka, ktorý by robil účtovníctvo
viacerým klubom. Musíme s dohodnúť s inými klubmi.
Ing. Nerád: Basketbalisti svojho účtovníka majú.
MUDr. Michalcová: Nebude sa na energiách vytvárať ďalšia strata?
Ing. Nerád: Ušetríme vďaka šetreniu na mzdách. V roku 2014 sa zrekonštruuje kolkáreň a tá
potom pôjde opäť do prenájmu. To nám tiež finančne pomôže.
Bc. Tepličková: Takže plaváreň ani žiadne zariadenie tu v areáli sa rušiť nebude?
Ing. Nerád: Našou prioritou je, aby sa prevádzka všetkých zariadení zachovala.
Komisia odporučila: Zrušiť správu športového areálu ŠKM vzhľadom na vysoké náklady,
dosiahnutú stratu a dlh voči MŠA. Naďalej zanechať finančné prostriedky v rozpočte mesta

na dotáciu na prevádzku športového areálu na štadióne, ale za nových podmienok. Mesto
bude preplácať energie na základe zmluvy s MŠA. Jednotlivé kluby budú MŠA faktúry
podpisovať.
4. Investičný zámer – Prestavba ľadovej plochy na štadióne na tréningové
ihrisko pre futbalistov
MUDr. Michalcová: Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu odporučila na svojom zasadnutí
zabezpečiť vypracovanie projektu pre realizáciu „Prestavba ľadovej plochy na futbalové
ihrisko“ v súlade s predloženou situáciou variant I: a v súlade s cenovou ponukou spol AKA
Bratislava, Ing. arch. Juraj Krásnohorský, tak aby bol spracovaný a uhradený v r. 2013. Tento
variant odporučila aj Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta.
Ing. Hodermarský: MFK Stará Turá má čoraz väčší problém s trénovaním počas zimy. Sme
odkázaní na ihriská v Myjave a NMnV. Deti nám potom odchádzajú za lepšími podmienkami
do iných klubov. Čo sa týka predložených variantov, ja by som odporúčal variant II.,
v ktorom je väčšie ihrisko. Variant II. je polovica normálne ihriska, spĺňa normu, toto ihrisko
by bolo vhodné na trénovanie i na zápasy. Dali by sa tu hrať aj turnaje, kde by sa ihrisko
mohlo rozdeliť na dve menšie. Na zimnej lige by sme mohli aj niečo zarobiť. Deti si na
ihrisku, ktoré je presnou polovicou normálneho ihriska, môžu skúšať aj reálne kopanie rohov
z reálnej vzdialenosti. Viem, že nie sú na to peniaze a nechceme sa zadlžovať, ale ihrisko by
slúžilo pre generácie.
MUDr. Michalcová: Koľko platíte v súčasnosti nájom za ihriská v MY a NMnV?
Ing. Hodermarský: Približne je to 100 € na hodinu. Podľa toho, koľko máme financií, sme
schopní zaplatiť aj trénovanie na umelej tráve v iných mestách.
MUDr. Michalcová: Možno by bolo vhodné osloviť nejakých sponzorov.
Ing. Nerád: V súčasnosti pripravujeme len projekt, realizácia bude možná ak sa získajú
prostriedky z nejakých grantov ak budú vypísané výzvy.
Ing. Hodermarský: Mesto sa nám nesnaží pomôcť. Ani jama, ktorú máme pri tréningovom
ihrisku nebola doteraz doriešená.
Bc. Tepličková: Ak sa bavíme o ihrisku pre futbalistov, môžem k tomu povedať, že som
robila anketu o trávení voľného času rodičov s deťmi. Ani jeden z rodičov nemal záujem
o futbalové ihrisko s umelou trávou. Je teda jasné, že ihrisko by neslúžilo rodičom s deťmi,
ale futbalistom, ktorí by ho naplno využívali. Ak futbalisti hovoria, že potrebujú na tréning
väčšie ihrisko, mali by sme asi podporiť vypracovanie projektu väčšieho ihriska.
Ing. Nerád: Kto to ihrisko potom zaplatí? Vždy sme hovorili, že urobíme projekt a ak bude
možnosť tak podáme žiadosť o finančný príspevok. Ale kedy budú vyhlásené takéto výzvy na
granty, nevieme. Máme pripravený aj projekt na realizáciu hokejového ihriska s ľadovou
plochou, ale tiež sme zatiaľ nemali príležitosť ho podať. Ak aj budeme mať projekt na
realizáciu futbalového ihriska, neznamená to, že ho zrealizujeme. Pri futbalovom ihrisku však
máme väčšiu šancu, nakoľko futbal je zo štátu podporovaný zo športov asi najviac. Mesto
dnes potrebuje mať pripravené projekty, aby v prípade nových výziev vedelo reagovať.
Ing. Hodermarský: Ak máme čakať na sponzorov a granty, je možné, že sa nedočkáme.
Ihriská štát dotuje iba vo vyšších ligách, na našu ligu nie. Robili sme rôzne projekty cez SPP
a iné spoločnosti a nadácie, ale takmer nikdy sme neuspeli. Pýtam sa však, keď už máme
robiť projekt, neurobíme ho na veľké ihrisko?
Ing. Nerád: Peniaze vo výške 100 000 € sú reálnejšie ako suma pri väčšom ihrisku.
Mgr. Klimáček: Projekt by sme určite mali mať pripravený. Je to jediná možnosť. Čakať, že
budú nejaké výzvy.
Ing. Hodermarský: A nemôžeme dať urobiť obidva projekty?

Ing. Nerád: V rozpočte máme peniaze len na jeden projekt. Môžeme sa rozhodnúť iba pre
jeden.
Mgr. Klimáček: V roku 2014 by sme mohli v prípade, že budú na to peniaze, urobiť projekt
na menšie ihrisko, teraz na väčšie.
Komisia odporúča: V tomto roku dať vypracovať projekt na variant II. projektu „ Prestavba
ľadovej plochy na futbalové ihrisko“ a v budúcom roku v prípade, že budú na to finančné
prostriedky, dať vypracovať aj variant I. na menšie ihrisko.
5. Rôzne
6. Záver
Na záver podpredsedníčka komisie MUDr. Michalcová poďakovala prítomným za účasť
a zasadnutie komisie o 18.30 hod. ukončila.
Zapísala: Mgr. Lívia Boorová
Schválila: MUDr. Michalcová

