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Zápisnica zo dňa 23.04.2021
zo zasadnutia Komisie športu a mládeže Mestského zastupiteľstva
v Dubnici nad Váhom

Rokovanie viedol: Adrián Gazdík
Zapisovateľka: Andrea Kmošková
Hostia:
Mgr. Peter Wolf
Ing. Truchlý Tomáš
Mgr. Annamária Duvačová
Prítomní:
Mgr. Oto Bača
Ing. Lukáš Bakyta
Jozef Kamenčík
Ing. Ladislav Buranský
Neprítomný:
Vojtech Breska st.
Zdenko Medera

Bod č. 1
Otvorenie a kontrola spôsobilosti rokovať
Rokovanie komisie otvoril a viedol Adrián Gazdík, predseda komisie. Konštatoval, že komisia
je spôsobilá rokovať. Neprítomní členovia Vojtech Breska st. a Zdenko Medera sa ospravedlnili.
Členovia komisie boli oboznámení s programom zasadnutia.

Program:
1. Otvorenie a kontrola spôsobilosti rokovať
2. Návrh výšky dotácií pre športové kluby a organizácie na rok 2021
3. Záver
Výsledok hlasovania:
Za:

5

Proti:

0

Zdržalo sa: 0
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Bod č. 2
Návrh výšky dotácií pre športové kluby a organizácie na rok 2021
Predseda komisie vyjadril spokojnosť s elektronickým systémom EGRANT.
Komisia považuje futbal, hokej, atletiku, cyklistiku a florbal za 5 nosných športov.
Návrh prerozdelenia dotácií v roku 2021 na hrubo je v poriadku. Na prerozdelenie dotácií pre oblasť
športu v roku 2021 je navrhnutých 257 400 €. Z toho na činnosť 227 400 € a na akcie 30 000 €.

Otázky a návrhy k výške návrhu dotácií
•

Adrián Gazdík

1. Požadované sumy o dotáciu od športových klubov, podľa čoho sú niektoré vyššie a nižšie?
2. Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom – komisia navrhuje podporiť celoročnú činnosť
vyššou sumou (10 000 €/akcia – 10 000 €/činnosť). Cyklistika je nosný šport.
3. Tie športové kluby, ktoré dali neskoro žiadosť o dotáciu, tým komisia navrhuje znížiť sumu
navrhovanej dotácie o 100 €.
Za spracovateľa návrhu sa vyjadril
•

Mgr. Peter Wolf, Mgr. Annamária Duvačová

Vychádzalo sa podľa žiadostí a vyúčtovania. Cez EGRAND vyšlo niektorým klubom vyššia čiastka,
niektorým nižšia. Samozrejme okrem klubov, ktoré nesplnili podmienky pre poskytnutie dotácie na
činnosť a to podľa jasne stanovených podmienok a kritérií (CHAmPIoN CLUB, Klub slovenských
turistov).Tieto kluby však môžu požiadať počas roka o financie/dotáciu na akciu. Kluby treba
motivovať, aby načas a správne podávali žiadosti a vyúčtovanie.

Adrián Gazdík prečítal návrh dotácií upravený Komisiou športu a mládeže.
Komisia športu a mládeže odporučila použiť návrh Komisie športu a mládeže.
Výsledok hlasovania:
Za:

5

Proti:

0

Zdržalo sa: 0

Komisia športu a mládeže odporučila zorganizovať stretnutie medzi HK Spartak prípadne MHK
Spartak a vedením mesta (na začiatku týždňa) za účelom vyriešenie situácie a možnosti zvýšenia
sumy na dotácie v roku 2021 zo 100 000 € na 108 000 € až 110 000 €. Rezervy vidí komisia
v úsporách na energiách pri futbalovom štadióne resp. v preúčtovaní/prevedení čiastky z projekčných
akcií.
Výsledok hlasovania:
Za:

5

Proti:

0
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Zdržalo sa: 0

Komisia športu a mládeže navrhuje Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom podporiť celoročnú
činnosť vyššou sumou a to 10 000 €/činnosť a 10 000 €/akciu. Cyklistika je nosný šport.
Výsledok hlasovania:
Za:

5

Proti:

0

Zdržalo sa: 0

Komisia športu a mládeže odporúča klubom, ktoré dali neskoro žiadosť o dotáciu znížiť sumu
navrhovanej dotácie mestom o 100 €. Okrem klubu Telovýchovná jednota Nové Považie Prejta.
Výsledok hlasovania:
Za:

5

Proti:

0

Zdržalo sa: 0

Komisia športu a mládeže navrhla kontrolu vyúčtovania - kontrolný mechanizmus
zahraničných ciest a sústredení do zahraničia. Športové kluby pri zahraničných
cestách/sústredeniach, pokiaľ budú mať záujem o ich preplatenie, navrhnú komisii športu ešte pred
tým, ako športovci vycestujú – mená športovcov, ktorí sa chcú zúčastniť sústredenia. Ošetriť
v zmluve schvaľovanie zahraničných sústredení športovou komisiou. Po schválení komisiou, im toto
vyúčtovanie bude akceptované – aby nedochádzalo k zneužívaniu. Podpora kvalitných športovcov.
Výsledok hlasovania:
Za:

5

Proti:

0

Zdržalo sa: 0

Bod č. 3
Záver
Na záver Adrián Gazdík poďakoval všetkým prítomným členom a hosťom za účasť na rokovaní a
rokovanie komisie ukončil.
V Dubnici nad Váhom, dňa 23.04.2021

Predseda komisie: Adrián Gazdík

………………………………………….

Zapisovateľka: Andrea Kmošková

………………………………………....

