ZÁPISNICA
z 3. zasadnutia Komisie pre šport Mestského zastupiteľstva v Moldave nad
Bodvou, konaného dňa 5.11.2019
čas konania: od 16:00 do 17:50 hod.
miesto konania: Mestský úrad, Školská 2, poschodie kanc. č. , Moldava nad Bodvou
Prítomní: Bc Norbert Pecze, Ladislav Zupko, Mgr. István Nagy, Ing. Roland Cingeľ,
Miroslav Smutný, Imrich Sirgely, Tamás Elek
Zapisovateľka: Ing. Katarína Gacsayová
Ostatní prítomní: PaedDr. Klára Vranaiová, PhD, prednostka MsÚ, JUDr.Ing.
Slavomír Borovský, primátor mesta, Michal Rusnák, riaditeľ MŠK

PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie, kontrola plnenia uznesení
Projekt výstavby atletického štadióna v Moldave nad Bodvou.
Správa o činnosti Mestského športového klubu.
Informácia o stave budovy K5.
Aktuálne o futbale v meste Moldava nad Bodvou.
Dotácie poskytnuté z rozpočtu mesta na rok 2020 žiadosti za šport.
Diskusia
Záver

K bodu č. 1
Otvorenie rokovania komisie
Rokovanie komisie otvoril Bc. Norbert Pecze – predseda komisie, privítal členov komisie
a oboznámil ich s programom. Komisia bola uznášaniaschopná, prítomných 7 členov.
Hlasovanie č.1 za predložený návrh programu
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Kontrola plnenia uznesení
Komisia na poslednom zasadnutí prijala 2 uznesenia.
1. uznesenie sa týkalo čerpania dotácií z rozpočtu mesta za šport. Dotáciu nevyčerpalo
občianske združenie BAFF SA. Písomne oznámili mestu, že nebudú čerpať dotáciu.
2. uznesenie sa týkalo stanov Mestského športového klubu v Moldave nad Bodvou. Mestské
zastupiteľstvo na svojom 5. zasadnutí schválilo stanovy športového klubu.

Hlasovanie č.2
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.1/2019:
Komisia vzala na vedomie kontrolu plnenia uznesení z druhého zasadnutia komisie.
K bodu č. 2
Projekt výstavby atletického štadióna v Moldave nad Bodvou
Prednostka úradu oboznámila členov komisie so správou zo Slovenského atletického zväzu,
ktorý odsúhlasil dotáciu na výstavbu atletického štadióna vo výške 100 tis eur. Termín použitia
dotácie je do 31.12.2021. Zatiaľ sa hľadá v meste vhodné miesto. Členov zaujímali podrobnosti
ako počet dráh, umiestnenie, projekt. Prednostka im vysvetlila, že zatiaľ ide iba o informáciu.
Je to čerstvá správa, postupne sa na tom bude pracovať. Pripomenula aj prípravu výstavby
multifunkčnej haly. Členovia si mohli pozrieť vizualizáciu a situáciu z hotovej projektovej
dokumentácie
Hlasovanie č.3
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.2/2019:
Komisia berie na vedomie správu o výstavbe atletického štadióna.
K bodu č. 3
Správa o činnosti Mestského športového klubu.
Správu o činnosti Mestského športového klubu prečítal predseda klubu p. Michal Rusnák (tvorí
prílohu zápisnice) členovia komisie mohli nazrieť aj do tabuľky rozpisu príjmov a výdajov
(tvorí prílohu zápisnice). Poslanec Zupko ako člen správnej rady športového klubu bližšie
vysvetlil niektoré položky v časti výdaje. Oboznámil prítomných o plánovanom
medzinárodnom turnaji za účasti tímov z partnerských miest. Primátor mesta sa pripojil
k sedeniu komisie. Oboznámil prítomných o tom, že hlavný kontrolór nastupuje na kontrolu do
klubu. Vymenoval nedostatky v riadení klubu ako aj ostatné nedostatky, ktoré by mohol
predseda odstrániť zlepšením komunikácie voči mestu a ostatným v meste.
Hlasovanie č.4
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č.3/2019:
Komisia berie na vedomie správu o činnosti a hospodárení riaditeľa mestského športového
klubu.
K bodu č. 4
Informácie o stave budovy K5 podala prednostka úradu. Primátor dodal, že po doriešení
výmeny pozemkov s p. Černým terajším majiteľom reštaurácie K5 sa na najbližšom zasadnutí
mestského zastupiteľstva budú zaoberať aj poslanci. Členov zaujímalo kto dostane do správy
budovu? Zatiaľ predbežne by mohlo dostať Centrum voľného času s tým, že ostatné inštitúcie
mesta by priestory užívali bezplatne po dohode termínov.
Hlasovanie č.5
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.4/2019:
Komisia berie na vedomie ústnu správu o stave budovy K5.
K bodu č. 5
Aktuálne o futbale v meste Moldava nad Bodvou
Predseda informoval členov o tom, že bol na rodičovskom združení futbalového oddielu.
Rodičia sa sťažovali na komunikáciu medzi klubom a rodičmi a medzi trénermi. Rodičia
hovorili aj o tom, že ak sa stav do konca roka nezmení deti preregistrujú do iných klubov.
Privítali by osobu, ktorá by bola medzičlánkom medzi riaditeľom a trénerom, ktorá by
koordinovala futbalovú činnosť. Mysleli na p. Zupka, lenže on je poslancom nemôže byť
zamestnaný k klube. Mala by sa zlepšiť aj informovanosť rodičov o jednotlivých zápasoch do
dnešného dňa nefunguje webová stránka klubu. Mierna diskusia bola o prenájme telocviční
v meste. Jednotlivý zástupcovia rôznych športov priblížili svoje aktivity v týchto priestoroch.
Hovorilo sa aj o vzťahu vedenia jednotlivých škôl na prenájom telocviční, či sú telocvične
prispôsobené k jednotlivým druhom športu: lopty, športová obuv, kto sa tam zdržiava dospelý
alebo deti, aký druh loptovej hry sa hrá futbal alebo volejbal. To všetko pôsobí na vnútorné
zariadenie telocviční. Zásady hospodárenia, ktoré odsúhlasovali poslanci na začiatku roka 2015
obsahujú všetky podmienky na prenájom športových zariadení.
K bodu č. 6
Dotácie poskytnuté z rozpočtu mesta na rok 2020 žiadosti za šport.
Pracovníčka mestského úradu p. Gacsayová rozdala členom komisie spracovanú tabuľku
došlých žiadostí na dotáciu z rozpočtu mesta. Žiadosti sa mali odovzdať do 15.10.2019.
Komisia zatiaľ nemôže rozhodovať resp. navrhnúť výšku dotácie, nakoľko podľa VZN na to
bude mať možnosť až v januári 2020. Výsledky vyúčtovania budú známe až po termíne
30.11.2019. Po odovzdaní môžu jednotlivci ešte svoje nedostatky odstrániť do 15 dní. Až
potom sa zverejní zoznam všetkých podaných žiadosti s poznámkou či sú vyradený alebo nie.

Hlasovanie č.6

Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.5/2019:
Komisia berie na vedomie ústnu informatívnu správu o stave dotácií z rozpočtu mesta za šport.

K bodu č. 7
Diskusia
Do diskusie sa hlásil p. Zupko žiadal informácie o stave športového areálu pod kopcom.
Prednostka oboznámila členov, že kolaudácia budovy – bufetu bude v priebehu tohto týždňa.
Prednostka odpovedala na otázky: bude tam ešte pribudovaná terasa, pracovníci mesta ešte
vyložia zámkovú dlažbu, vybuduje sa tam multifunkčné ihrisko. Pravdepodobne sa práce
ukončia na jar 2020 – kvôli poveternostným podmienkam sú tam práce, ktoré nie sú
uskutočniteľné.
K bodu č. 5
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 4 strán.
V Moldave nad Bodvou, dňa 5.11. 2019 v čase od 16:00 do 17:50 hod.

