Zápisnica
z 1. zasadnutia Komisie športu
konaného dňa 17.1.2019 o 16:00 hodine
na Mestskom úrade na ul. Školská 2, Moldava nad Bodvou
___________________________________________________________________________

Prítomní: Bc. Norbert Pecze- predseda komisie, Mgr. István Nagy, Ladislav Zupko, Ing. Roland
Cingeľ, Miroslav Smutný, Branislav Jánoš, Tamás Elek, Peter Ivanko, Imrich Sirgely
Ostatní prítomní: JUDr. Ing. Slavomír Borovský, Zoltán Dobos
Tajomník: Ing. Katarína Gacsayová
Program:
1. Otvorenie
2. Správa o stave rekonštrukcie K5 - bývalé umelé klzisko
3. Dotácie 2019
4. VZN č. 89 - Návrh na vypracovanie dodatku (sprísnenie sankcie článok 15 bod 2a)
5. Oplotenie multifunkčného ihriska pri ZŠ ČSA
6. Interpelácie poslancov - stanovisko komisie
7. Diskusia
8. Záver
1. Otvorenie
Predseda komisie športu Bc. Norbert Pecze (ďalej predseda ŠK) zahájil zasadnutie komisie,
privítal prítomných a oboznámil ich s programom 1. zasadnutia komisie športu.
Predseda komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. p. Zupko navrhol doplniť bod
zriadenia mestského klubu športu. Predseda mu objasnil bod 6 - kde sa touto tematikou budú
zaoberať. Program bol jednohlasne schválený.
za: jednohlasne
2. Správa o stave rekonštrukcie K5 - bývalé umelé klzisko
Primátor mesta oboznámil prítomných s plánovanou rekonštrukciou K5. Doplnil aj ďalšiu
rekonštrukciu Sportcentrum pod kopcom. Prítomní dostali grafické plány uvedených rekonštrukcií.
Navrhuje dať do správy novozriadenému mestskému športovému klubu Sportcentrum pod kopcom
a budovu K5 do správy CVČ. Predseda dal hlasovať o stanovisku komisie k zriadeniu mestského
športového klubu:
Komisia súhlasí so založením príspevkovej organizácie Športový klub Moldava s tým, že
organizácia dostane do správy Aréna Sportcentrum s pozemkami.
za: jednohlasne
3. Dotácie 2019
Predseda komisie prečítal návrhy výšky poskytnutých dotácií a dal hlasovať členom.

Názov organizácie
ŠK Bodva rekreačný oddiel
ŠK Bodva oddiel motor-športu
ŠK Bodva biliardisti
Atletický legionársky klub
ŠK Taekwon-Do&Kickboxing
Voda a život
TJ Roma
Škoda Fan Club Moldava
Futbalový klub Bodva
Zápasnícky klub Moldava
MO SRZ Moldava - ryb.zväz
BAFF SA o.z.
Šach Moldava nad Bodvou
Združenie Bodva E
Horolezecký klub
Spolu

Účel poskytnutia
na činnosť
na činnosť
na činnosť
na činnosť
na projekt: letné sústredenie
na činnosť
na činnosť
na činnosť
na činnosť
na činnosť
na projekt
na činnosť
na projekt: súťaž v rybolove
na činnosť
na činnosť
na projekt: 1. šachový juniáles
na projekt: Pohár Bodvy
na činnosť

Suma
2 250
2 250
500
5 000
2 000
4 945
500
2 250
2 500
350
1 000
500
900
2 000
4 800
31 745

Pri žiadosti FK Bodva členovia sa zhodli na tom, že
a) nakoľko príspevková organizácia mestského športového klubu bude mať v hlavnej činnosti
organizovanie detského futbalového športu financie sa budú riešiť pod touto organizáciou.
b) predseda tohto klubu vo svojom zúčtovaní dotácie nepredložil relevantné doklady na položku
cestovné vo výške 2 100 eur. Uvedenú čiastku bude klub splácať mestu podľa splátkového
kalendára.
Pri žiadosti TJ Roma členovia sa zhodli na tom, že
podľa zákona o rozpočtových pravidlách organizácia, ktorá nemá vyrovnané záväzky voči mestu
nemá nárok na ďalší finančný príspevok. TJ Roma v roku 2017 nevyúčtovalo dotáciu vo výške 3
627 eur. Mesto súdnou cestou chce získať financie späť. Kvôli tomu boli vyradený zo zoznamu
podaných žiadostí na dotácie v roku 2018. V organizácií sa vymenili predsedovia ale dlh nikto
neuhradil. Členovia jednohlasne sú za, aby táto organizácia v roku 2019 dotácie nedostala.
Zvyšnú čiastku nerozdelenej časti rozpočtu na dotácie 255 eur komisia necháva do rezervy, ktorou
môže disponovať primátor mesta pri pridelení mimoriadnej dotácie žiadanej počas roku 2019 - bez
súhlasu mestského zastupiteľstva.
Hlasovanie za pridelenie dotácií - uvedenej v tabuľke:
za: jednohlasne.
4. VZN č. 89 - Návrh na vypracovanie dodatku

5. Oplotenie multifunkčného ihriska pri ZŠ ČSA
Predseda komisie oznámil členom, že riaditeľka školy ZŠ ČSA PaedDr. Jolana Liszkaiová podala
žiadosť o oplotenie multifunkčného ihriska. Primátor mesta dodal, že žiadosť je evidovaná už sa na
tom pracuje.
Komisia odporúča oplotiť multifunkčné ihrisko na ZŠ ČSA.

6. Interpelácie poslancov - stanovisko komisie
Bod bol prejednaný v rámci bodu 2.
7. Diskusia
Prítomní členovia komisie prerokovali:
1. Návrh zmeny podmienok prenajatia telocviční od základných škôl.
2. Zníženie výšky nájomného za prenájom telocviční.
Primátor mesta navrhol, aby komisia sa pracovne stretla s riaditeľkami škôl. Spoločne by mohli
navrhnúť zmenu v Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. Tento návrh by mohli
predložiť ako komisia pred mestské zastupiteľstvo na schválenie.
8. Záver
Predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.
Zapísala: K. Gacsayová

Bc. Norbert Pecze
predseda komisie

Táto zápisnica má 3 strany
V Moldave nad Bodvou, dňa 17.1.2019 v čase od 16:00 do 18:00

