Zápisnica č. 1/2019
zo zasadnutia Komisie športu a mládeže Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom

Deň rokovania komisie : 06.03.2019
Rokovanie viedol: Adrián Gazdík
Zapisovateľka: Andrea Kmošková
Prítomní:
Vojtech Breska, st.
Ing. Ladislav Buranský
Jozef Kamenčík
Neprítomní:
Mgr. Oto Bača
Ing. Lukáš Bakyta
Zdenko Medera

Bod č. 1
Otvorenie a kontrola spôsobilosti rokovať
Rokovanie komisie otvoril a viedol Adrián Gazdík, predseda komisie. Ten konštatoval, že komisia je
spôsobilá rokovať. Neprítomní členovia p. Mgr. Oto Bača, Ing. Lukáš Bakyta a Zdenko Medera sa
ospravedlnili.
Členovia komisie boli oboznámení s programom zasadnutia.
Program :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie a kontrola spôsobilosti rokovať
Úlohy a náplň práce komisie
Termín stretnutia komisie
Dotácie pre neziskový sektor
Diskusia
Záver

Potom sa uskutočnilo hlasovanie o stanovenom programe.
Za : 4
Proti : 0
Zdržali sa : 0
Nehlasovali : 0
Bod č.2
Úlohy a náplň práce komisie
Členovia komisie boli oboznámení s Rokovacím poriadkom a s náplňou práce. Zároveň boli požiadaní
o doplnenie a návrhy na činnosť komisie do termínu konania nasledujúceho zasadnutia (dlhodobé a
krátkodobé plány).
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Bod č.3
Termín stretnutia komisie
Predseda komisie navrhol nasledujúce stretnutie na 14.3.2019 o 18:30 hod. – 21:00 hod.
Za : 4
Proti : 0
Zdržali sa : 0
Nehlasovali : 0
Bod č. 4
Dotácie pre neziskový sektor
Pán Adrián Gazdík informoval členov komisie o stretnutí predsedov športových klubov dňa 7.1.2019
s predstaviteľmi mesta Dubnica nad Váhom a o počte žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta
Dubnica nad Váhom na rok 2019.
Predseda komisie požiadal prítomných, aby si do budúceho stretnutia
- pripravili návrhy, ako sa budú prerozdeľovať finančné prostriedky podľa Všeobecného
záväzného nariadenia Mesta Dubnica nad Váhom č. 03/2017 zo dňa 23.02.2017
- pripravili návrhy na podklady na nové Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Dubnica nad
Váhom (aby prerozdeľovanie finančných prostriedkov bolo transparentné a jednotné)
Členovia komisie sa dohodli, že na nasledujúce zasadnutie Komisie športu a mládeže, ktoré sa bude
konať 14.3.2019 o 18:30 hod. budú pozvaní predsedovia nasledujúcich športových klubov:
1. Mestský futbalový klub, Dubnica nad Váhom
2. Záujmové združenie FS Vršatec, Dubnica nad Váhom
3. Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom
4. Záujmové združenie FS Mladosť, Dubnica nad Váhom
5. Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom
6. Akadémia Jozefa Jankecha, n. o., Dubnica nad Váhom
7. Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom
Predsedovia ŠK budú mať rovnaký časový limit na odprezentovanie účelu požadovanej dotácie
za rok 2019.
Bod č. 5
Diskusia
Adrián Gazdík - odprezentoval víziu vedenia mesta o novej koncepcii rozvoja športu v Dubnici nad
Váhom, projekt strešnej organizácie športu s pracovným názvom „AŠK SPARTAK DUBNICA 2020“
s využitím mestského športového areálu, ako aj mestských pozemkov s možnosťou využitia
športovísk, rozvoja športovej infraštruktúry, ako aj športovísk v areáloch základných škôl.
Vojtech Bruška – zimný štadión je v zlom technickom stave, treba to riešiť
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Ladislav Turanský – skonštatoval, že rekonštrukcia futbalového štadióna znevýhodnila Atletický klub,
napr. oštepári nemajú priestor na rozbeh.

Adrián Gazdík - pripomenul nášho obyvateľa Jána Zachara (olympijsky víťaz 1952). Bola by česť pre
mesto, keby mohol naďalej v našom meste odovzdávať svoje skúsenosti mladej generácii.
Adrián Gazdík – navrhnúť športovým klubom semináre, na ktorých by sa naučili, akou formou a kde
môžu požiadať o finančné prostriedky cez rôzne dotácie a granty.

Bod. č. 6
Záver
Na záver pán Adrián Gazdík poďakoval všetkým prítomným členom za účasť na rokovaní a potom
rokovanie komisie ukončil.

V Dubnici nad Váhom, dňa 06.03.2019
Zapísala: Andrea Kmošková

Predseda komisie: Adrián Gazdík

…………………………………………

Zapisovateľka: Andrea Kmošková

……………………………………….

