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Zápisnica č. 10/2020
zo zasadnutia Komisie športu a mládeže Mestského zastupiteľstva
v Dubnici nad Váhom

Deň rokovania komisie: 29.1.2020 18:00 h.
Rokovanie viedol: Adrián Gazdík
Zapisovateľka: Andrea Kmošková
Prítomní:
Ing. Lukáš Bakyta
Ing. Ladislav Buranský
Zdenko Medera
Mgr. Oto Bača
Jozef Kamenčík
Vojtech Breska st.
Neprítomný:
Vojtech Breska st.
Pozvaní hostia na zasadnutie komisie:
Ing. Emil Suchánek
Mgr. Ivan Rózsahegyi
Ing. Jozef Sucháň

Bod č. 1
Otvorenie a kontrola spôsobilosti rokovať
Rokovanie komisie otvoril a viedol Adrián Gazdík, predseda komisie. Ten konštatoval,
že komisia je spôsobilá rokovať. Neprítomný člen Vojtech Breska st. sa ospravedlnil.
Členovia komisie boli oboznámení s programom zasadnutia.

Program:
1. Otvorenie a kontrola spôsobilosti rokovať
2. Vyhodnotenie žiadostí o dotácie 2020
3. Konfrontácia podľa nového systému pre rok 2021
4. Návrh a zdôvodnenie dotácií
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5. Iné
6. Diskusia
7. Záver

Za: 6

Proti : 0

Zdržalo sa: 0

Bod č. 2
Vyhodnotenie žiadostí o dotácie 2020
Na X. zasadnutie Komisie športu a mládeže, boli pozvaní aj členovia finančnej
a majetkovej komisie.
Dotácie v r. 2020 môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom len na základe
podanej a riadne vyplnenej žiadosti s prílohou ich rozpočtu (podľa VZN Mesta
Dubnica nad Váhom č. 03/2017 zo dňa 23.2.2017). Celková čiastka určená na
dotácie na rok 2020 je 308.000 Eur.
Predseda Komisie športu a mládeže odprezentoval tabuľku, kde zapracoval všetky
žiadosti o dotáciu aj s novým pomocným kľúčom pre vyhodnotenie žiadostí o dotácie.
Vysvetlivky k tabuľke:
Druh dotácie:
1. šport
2. kultúra
3. sociálne
4. iné
Účel dotácie:
A. na činnosť
B. na podujatie
C. na činnosť aj podujatie
•
•
•

žlté bunky – nešportové organizácie
zelené bunky – novovzniknutá organizácia
modré bunky – cirkevná organizácia – financovaná aj z rozpočtu mesta
cez prenesené kompetencie
• modré písmo - organizácia aj s podnikateľským zámerom (v prípade schválenia
dotácie, budú mať napr. deti lacnejší tábor)
• podiel mesta v % - červené písmo – kluby, ktoré požadujú viac ako 50% na
pokrytie svojej činnosti
Športová komisia navrhuje dotácie pre subjekty, ktoré požadovali dotáciu nad čiastku
3.500 Eur. Do 3.500 Eur je návrh a schválenie v kompetencii pána primátora. Pokiaľ
je člen komisie aj členom klubu, za ktorý sa hlasuje – zdrží sa hlasovania.
Komisia spolu s hosťami diskutovala o jednotlivých žiadostiach o dotácie.
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Adrián Gazdík
o predloží klubom BIKE-CENTRUM Dubnica nad Váhom a ŠK cyklistiky Dubnica
nad Váhom návrh na zlúčenie. ŠK cyklistiky nepredložil všetky požadované
podklady.
o Mesto Dubnica nad Váhom nebude podporovať kluby, ktoré požadujú dotáciu,
kde je podiel mesta viac ako 50% na pokrytie ich činnosti. Tieto kluby musia
získavať príjmy aj z iných činností napr. sponzorské, príspevky z 2%, členské
príspevky ...
o kluby by mali spolupracovať s našou komisiou napr. pri organizovaní rôznych
mestských akcií
o musí sa dodržiavať Zákon o športe. Keďže chceme podporiť šport v meste,
stretávame sa pravidelne so zástupcami klubov ešte pred prerozdelením
a schválením dotácií. Snažíme sa získavať dáta, či už personálnu štruktúru,
počet členov podľa vekovej kategórie i finančnú štruktúru. Keďže niektoré
kluby nemusia viesť účtovníctvo, veľakrát nemajú reálne informácie o svojich
nákladoch, ktoré sú omnoho vyššie a financujú si ich aj zo súkromných
zdrojov.
o komisia je naklonená vyhovieť žiadosti skôr podľa percentuálneho podielu
mesta a klubu
o BOXING TEAM Dubnica nad Váhom zobral svoju žiadosť o dotáciu späť –
vybrať žiadosť zo zložky a vymazať z tabuľky. Team bude fungovať ako nový
klub. Chce organizovať Medzinárodný boxerský turnaj o zlatý prsteň
legendárneho Janka Zacharu v Dubnici nad Váhom. Mesto vie pomôcť klubu
napr. aj s rekonštrukciou budovy.
o Mestský hokejový klub získal od sponzorov 70.000 Eur na svoju činnosť.
Problém s exekúciou – z toho dôvodu nedostanú dotáciu od SZĽH 50.000 Eur
a to je veľký deficit pre klub.
Ing. Jozef Sucháň
o navrhol, aby sa žiadosti o dotácie rozdelili do skupiny a podľa druhu:
do 3.500 Eur
do 10.000 Eur
nad 10.000 Eur – komisia už takto pracuje
Ing. Emil Suchánek
o navrhol, aby o žiadostiach o dotácie do 3.500 Eur rozhodoval primátor mesta.
Odpoveď od p. Gazdíka – dnes sa venujeme len dotáciám nad 3.500 Eur.
o treba podporovať prácu s mládežou a deťmi a akcie, ktoré sa opakujú – nie
jednorazové
o navrhol, aby bol zriadený spoločný sponzorský fond pre sponzorov, ktorí
sa nevedia rozhodnúť, ktorý šport v meste chcú podporovať. Garant fondu by
bolo mesto.
Mgr. Ivan Rózsahegyi
o kde je záruka, že dotácia z mesta pre Mestský hokejový klub nepôjde na
exekúciu? Odpoveď od p. Gazdíka – je to v riešení – nový hokejový klub.
o podpora športu v meste – je to mravenčia práca pre mesto
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Ing. Ladislav Buranský
o návrh, aby bola dotácia pre hokejový klub 150 000 Eur, nakoľko klub bude mať
existenčný problém
o návrh, aby aj BOXING TEAM Dubnica nad Váhom dostal dotáciu (Žiadosť o
dotáciu zobrali späť, nechcú dotáciu – oba kluby mali stretnutie s pánom
primátorom. Požadujú, aby sa im určoval čas tréningov pre tieto dva kluby.)
o treba sa dohodnúť kto a za akých kritérií bude organizovať súťaže o Pohár
primátora a aké akcie budú pod záštitou primátora
o návrh, aby Kultúrna komisia rozdeľovala a navrhovala dotácie na kultúru
Nasledujúce body programu sa prejednávali už len za prítomnosti členov športovej
komisie.
Bod č. 3
Konfrontácia podľa nového systému pre rok 2021
Tento bod programu sa presúva na marec 2020.
Bod č. 4
Návrh a zdôvodnenie dotácií
Do tabuľky boli doplnené posledné žiadosti od športových klubov. Členovia komisie
jednotlivo navrhovali čiastku dotácie pre kluby/organizácie.
Komisia pozve na XI. zasadnutie Komisie športu a mládeže zástupcov nasledujúcich
nosných športových klubov/organizácií:
-

Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom
ŠK VICTORY STARS Dubnica nad Váhom, o.z.
MFK Dubnica nad Váhom, o.z.
AKADÉMIA JOZEFA JANKECHA, n.o.
MHK Dubnica nad Váhom
ŠKC Dubnica nad Váhom
OSA – ŠPORTOVÁ AKADÉMIA, o.z.

Predmetom účasti zástupcov bude prezentácia činnosti klubu/organizácie v r. 2020,
ako aj prezentácia a zdôvodnenie žiadosti o dotáciu na činnosť pre rok 2020
a argumentácia pred členmi Komisie športu a mládeže.
XI. zasadnutie Komisie športu a mládeže sa uskutoční dňa 5.2.2020 o 18:00 hod.
Hlasovanie:
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0
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Bod č. 5
Iné
Bod č. 6
Diskusia
Bod č. 7
Záver
Na záver pán Adrián Gazdík poďakoval všetkým prítomným členom za účasť na
rokovaní a rokovanie komisie ukončil.

V Dubnici nad Váhom, dňa 29.1.2020
Zapísala: Andrea Kmošková

Predseda komisie: Adrián Gazdík

Zapisovateľka: Andrea Kmošková

…………………………………………

……………………………………….

