ZÁPISNICA
zo 4. zasadnutia Komisie pre šport Mestského zastupiteľstva v Moldave
nad Bodvou, konaného dňa 26.11.2019
čas konania: od 15:30 do 16:30 hod.
miesto konania: Mestský úrad, Školská 2, prízemie sobášna sieň , Moldava nad Bodvou
Prítomní: Bc Norbert Pecze, Mgr. István Nagy, Ing. Roland Cingeľ, Miroslav Smutný,
Tamás Elek, Peter Ivanko, Branislav Jánoš
Zapisovateľka: Ing. Katarína Gacsayová
Ostatní prítomní: PaedDr. Klára Vranaiová, PhD, prednostka MsÚ, Michal Rusnák,
riaditeľ MŠK

PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie, kontrola plnenia uznesení
Prerokovanie bodov 13. zastupiteľstva (rozpočet mesta 2020)
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
Na predchádzajúcom zasadnutí komisie sa prijímali uznesenia, ktoré sa týkali bodov rokovania
komisie. Neboli uložené žiadne úlohy.
Uznesenie č.6/2019:
Komisia vzala na vedomie kontrolu plnenia uznesení z tretieho zasadnutia komisie.
Hlasovanie č.2
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 2
Prerokovanie bodov 13. zastupiteľstva (rozpočet mesta 2020)
Predseda komisie oboznámil členov komisie o priebehu pracovného stretnutia poslancov MZ,
ktoré bolo 25.11.2019 na Mestskom úrade. Na tomto zasadnutí komisie by sa malo rozhodnúť
z akých zdrojov by mohli zvýšiť finančné prostriedky v rozpočte na poskytnutie dotácií pre
šport. Dotácie sa znížili skoro na polovicu, ako to bolo v tomto roku.
Poslanec Cingeľ informoval členov o plánovanej zmene v rozdeľovaní financií. V roku 2021
sa plánuje, že financie na šport bude rozdeľovať Mestský športový klub. Mal by združovať
všetky športové klubu v meste.
Branislav Jánoš sa informoval či zníženie financií sa týka iba športu, alebo aj iné aktivity ako
sú kultúra, sociálna oblasť.
Poslanec Cingeľ priblížil krízovú situáciu vo financiách. Investície, ktoré sa dokončia
v priebehu roka 2020 sa budú týkať športu. Rekonštrukcia športového areálu pod kopcom, hala
K5, atletická dráha, multifunkčná športová hala. Tým, že sa v budúcnosti športové kluby spoja
do jedného veľkého klubu budú mať členovia výhody pri využívaní týchto športových
zariadení.
Prednostka úradu oboznámila členov s návrhom finančnej komisie o presune finančných
prostriedkov od Mestského športového klubu pre ostatné športové kluby. Financie vo výške 10
tis. € by sa presunuli a tak by v rozpočte pre športové kluby bolo 25 tis. €.
Predseda pripomenul členom komisie, že rozpočet Mestského športového klubu dostali pred
zasadnutím. Nikto nemal pripomienky k rozpočtu.
Predseda dal návrh na uznesenie:
Uznesenie č.7/2019:
Komisia navrhuje mestskému zastupiteľstvu presun finančných prostriedkov od Mestského
športového klubu pre športové neziskové organizácie
Zmenu v položke 08.1.0 Rekreačné a športové služby
640 Bežné transfery
641 Transfery v rámci verejnej správy
641001 – Príspevkovej organizácií
znížiť o 10 tis €
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO
642002 – Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby
Zvýšiť o 10 tis. €
Hlasovanie č.3
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č.8/2019:
Komisia športu berie na vedomie rozpočet Mestského športového klubu podľa predloženého
návrhu.
Hlasovanie č.4
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 3
Diskusia
Predseda komisie informoval sa o športovom klube Bodva.
Predseda klubu oboznámil členov s novinkami, ako sú nové oddiely v rámci klubu.
Bola živá diskusia o tom, ako by sa mali určiť podmienky rozdeľovania financií v budúcnosti.
Či to bude podľa členov klubu, alebo podľa výsledkov resp. podľa aktivity.

K bodu č. 4
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 strany.
V Moldave nad Bodvou, dňa 26.11. 2019 v čase od 15:30 do 16:30 hod.

