ZÁPISNICA
z 2. zasadnutia Komisie pre šport Mestského zastupiteľstva v Moldave nad
Bodvou, konaného dňa 23.5.2019
čas konania: od 14:00 do 15:10 hod.
miesto konania: Mestský úrad, Školská 2, Moldava nad Bodvou
Prítomní: Bc. Norbert Pecze – predseda, Mgr. István Nagy, Ladislav Zupko, Ing.
Roland Cingeľ, Miroslav Smutný, Tamás Elek, Imrich Sirgely
Zapisovateľka: Ing. Katarína Gacsayová
Ostatní prítomní: PaedDr. Klára Vranaiová, PhD., Michal Rusnák, JUDr. Ing. Slavomír
Borovský

PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie rokovania komisie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Predstavenie riaditeľa Mestské športového klubu Moldava nad Bodvou.
4. VZN č. 89 – Návrh na vypracovanie dodatku (sprísnenie sankcie čl. 15 bod 2a)
5. Koncepcia Mestského športového klubu – futbalový oddiel.
+ Stanovy Mestského športového klubu.
6. Diskusia
7. Záver

K bodu č. 1
Otvorenie rokovania komisie
Rokovanie komisie otvoril Bc. Norbert Pecze – predseda komisie, privítal členov komisie
a oboznámil ich s programom. Zo strany mesta došla požiadavka o zaradenie ďalšieho bodu do
rokovania a to prerokovanie návrhu Stanov Mestského športového klubu Moldava nad Bodvou.
Komisia je uznášaniaschopná, prítomných 5 členov.
Hlasovanie č.1 za predložený návrh programu
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 2
Kontrola plnenia uznesení

Predseda oboznámil členov aký je stav v plnení uznesení z minulého zasadnutia. Jediné
uznesenie sa týkalo pridelenia dotácií z rozpočtu mesta. K dnešnému dňu sú ešte 2 organizácie
– združenia, ktoré neboli pre zmluvy.
Hlasovanie č.2
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.1/2019:
Komisia vzala na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z 1. zasadnutia komisie.
K bodu č. 3
Pani prednostka úradu oboznámila prítomných o stave Mestského športového klubu
o stave registrácie, o príprave nebytového priestoru – kancelárie a o vypracovaných
stanovách.
P. Rusnák podal informáciu o svojich predstavách.
K bodu č. 4
Predseda komisie prečítal časť zo všeobecne záväzného nariadenia článok 15 bod 2a) v ktorej
navrhol zmenu v udelení sankcie v dĺžke neposkytnutia dotácie 2 roky. Po spresnení dôvodu
prečo nedostala dotáciu TJ Roma za posledné roky sa prítomný členovia zhodli, že nie je
potrebné zmeniť tento bod vo VZN. Predseda dal hlasovať. Kto je za to, aby komisia stiahla
svoj návrh na vypracovanie dodatku k VZN č. 89?
Hlasovanie č.3
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 5 a č. 6
Riaditeľ športového klubu uviedol bližšie ako je to s registráciou futbalového oddielu –
mládežníckeho futbalu na zväze.
p. Zupko stručne informoval o procese registrácie hráčov do mestského klubu. Upozornil na
nie malé finančné čiastky za preregistrovanie. Navrhol, aby nábor detí sa uskutočnilo čím
skôr.
p. Sirgely hovoril o potrebe managera, ktorý bude sledovať na stránke zväzu elektronickú
komunikáciu (úhrady faktúr, registrácie, poplatky zväzu)
p. Cingeľ informoval o tom, že boli na futbalovom štadióne s p. primátorom ohľadne
prenájmu štadióna.
p. Nagy sa zaujímal aký bude vzťah medzi riadením klubu a jednotlivými športovými
oddielmi.
p. riaditeľ sa odvolával na Stanovy klubu – tam bude všetko zachytené a ak počas chodu sa
vyskytnú ďalšie možnosti – zmenia sa stanovy podľa potreby.
Predseda komisie dal hlasovať o Stanovách.

Komisia športu odporúča mestskému zastupiteľstvu prijať Stanovy Mestského športového
klubu podľa predloženého návrhu:
Hlasovanie č. 4
Prítomní: 7
Za: 7
Proti:0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.2/2019:
Komisia športu odporúča Mestskému zastupiteľstvu prijať Stanovy Mestského športového
klubu podľa predloženého návrhu.
K bodu č. 6
V diskusii bola reč o členstve v klubu, o športových priestoroch na území mesta.
K bodu č. 7
Záver
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie komisie.

Zapísala: Ing. Katarína Gacsayová, tajomníčka komisie
predseda komisie

............................................
Bc. Norbert Pecze
predseda komisie

Táto zápisnica má 3 strán.
V Moldave nad Bodvou, dňa 23.5. 2019 v čase od 14:00 do 15:10 hod.

