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Zápisnica č. 9/2019
zo zasadnutia Komisie športu a mládeže Mestského zastupiteľstva
v Dubnici nad Váhom

Deň rokovania komisie: 04.12.2019 18:30 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.
Hostia:
AK SPARTAK Dubnica nad Váhom - Rastislav Hrbáček

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

Program:
Otvorenie a kontrola spôsobilosti rokovať
Atletický ovál - harmonogram prác
Boxerská telocvičňa a výber nájomníka. Otvorenie obálok-voľby.
AŠK SPARTAK r. 2020
Dotácie r. 2020/Rozpočet r. 2020
Športoviská v meste r. 2020 – plánované investície
Športové podujatia r. 2020/Kalendár podujatí mesta
Zmena ceny nájmov - prerokovanie zvýšených cien nájmov, ktoré sa týkajú
aj športových organizácií
9. Diskusia
10. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Za: 7

Proti : 0

Zdržalo sa: 0

Bod č. 2
Atletický ovál - harmonogram prác
Bližšie informácie k projektu atletickej dráhy poskytol Adrián Gazdík z pracovného stretnutia, ktoré sa
konalo dňa 27.11.2019 v Bratislave
•
•

mesto Dubnica nad Váhom získalo dotáciu od Slovenského atletického zväzu na rekonštrukciu
atletického oválu na mestskom športovom štadióne v sume 250 000 Eur
povinné spolufinancovanie zo strany mesta predstavuje 40% z celkového rozpočtu rekonštrukcie
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a musí byť schválené uznesením MsZ. Uznesenie je potrebné zaslať na SAZ do apríla 2020.
Pri celkovej cene za rekonštrukciu štadióna vo výške približne 416-tisíc eur sa mesto
bude podieľať 166-tisícmi eurami.
január 2020 - príprava projektovej dokumentácie (cca 2 mesiace) po jej spracovaní budú
presne stanovené celkové náklady na rekonštrukciu dráhy
na základe spracovanej projektovej dokumentácie Mesto Dubnica nad Váhom vyhlási
verejné obstarávanie (podlimitná zákazka - vestník - elektronické VO), súťažné podklady
- vzor so SAZ (referencie, konzorcium, certifikovaný povrch - životnosť 15 rokov...)
pokládka povrchu je možná v letných mesiacoch, trvá asi 1mesiac
stavebné povolenie
termín na vyčerpanie dotácie od SAZ je do 31.12.2021
termín na ukončenie celého diela aj s kolaudáciou je do 31.12.2022 - môžu sa čerpať ešte
vlastné zdroje
financovanie je formou refundácie
zmluvné podmienky so SAZ - prijímateľ dotácie nemôže zvýhodňovať profesionálne kluby
pred amatérskymi pri poskytovaní dráhy do prenájmu a hospodárska činnosť nemôže
presiahnuť 20% ročne
publicita projektu - logo MŠ SR a logo SAZ, informačný panel na diele, pamätná doska presne stanovené podmienky budú stanovené v zmluve
zmluva so SAZ v príprave, uzavretá do konca roka 2019 ?
príspevky od SAZ sa budú možno ešte prerozdeľovať, nakoľko nie každý žiadateľ o dotáciu splní
podmienku spolufinancovanie rekonštrukcií

Úlohy:
Rastislav Hrbáček
• pripraviť si návrhy/alternatívy/predstavy rekonštrukcie atletického oválu
• stretnutie v priebehu budúceho týždňa (50. týždeň) s pánom Branislavom Múčkom
(okrem stredy a štvrtka) priamo na atletickom ovále
• premyslieť si potencionálnych sponzorov, ktorí sa budú spolupodieľať na financovaní
rekonštrukcie (príspevky aj v menších sumách)
• zmeny v akciách - minimálne 20 pretekov je naplánovaných v kalendári na rok 2020
Adrián Gazdík
• osloviť Futbalový zväz (FZ) a zistiť možnú kooperáciu a možnosť spolufinancovania v prípade
realizácie vyhrievania futbalového trávnika, nakoľko mať vyhrievaný trávnik je podmienka pre
pôsobenie v lige od FZ
• z novej tribúny od stanice keď prší, tečie do skladu atletiky. Zistiť možnosti reklamácie/opravy.

Stav atletického oválu/dráhy
•
•
•
•
•

dráha vytrhaná, nie je vhodná na preteky
ostré zákruty – na certifikáciu je potrebné, aby boli v jednom polomere
nie je spravená drenáž pod dráhou
potreba zachovania vrhačského sektoru
pod dráhou je zakopaný zdroj vody (v strede tribúny smerom k štartu rozbežiska – voda ide
popod trávnik – prívod k tribúne)

Reportáž v TV Markíza
Otvorila sa i téma reportáže, ktorá bola odvysielaná v TV Markíza.Tá sa týkala zlého technického
stavu atletického ovalu a zlého stavu šatne. Mesto Dubnica nad Váhom bolo odprezentované ako
mesto, ktoré sa nestará a nepodporuje šport v meste. Vyjadrenia v uvedenej reportáži poskytol pre TV
aj p. Rastislav Hrbáček.
Športovú komisiu zaujímalo, z akého dôvodu boli takéto vyjadrenia poskytnuté verejnosti, nakoľko
mesto Dubnica nad Váhom rekonštruuje športoviská, získalo dotáciu na rekonštrukciu atletického
oválu, zaujíma sa o športové dianie a podporuje napredovanie športu v meste.
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Rastislav Hrbáček uviedol, že rodičia detí – atlétov – sa sústavne sťažujú na zlý stav šatne, deti sa
nemajú kde prezliekať a stav šatne, ktorú využíva atletický klub je v dezolátnom stave (šatňa a sprchy
v nej sú nefunkčné). Nemajú priestory, kde sa môžu prezliecť a osprchovať. Podľa jeho vyjadrenia,
uvedená reportáž bola zostrihaná z pôvodne natočených 4 hodín na 2 minúty. Pozitívne vyjadrenia na
adresu mesta boli vystrihnuté z reportáže (nebola autorizovaná). Pán Hrbáček trval na tom, aby sa
vyžiadala nezostrihaná verzia od TV Markíza.
Ladislav Buranský
Zverejnená reportáž TV Markíza bola zjavne po zostrihaní plná tendenčných a jednostranných
vyjadrení v neprospech Mesta Dubnica nad Váhom.

Bod č. 3
Boxerská telocvičňa a výber nájomníka. Otvorenie obálok-voľby
Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Súťaž o najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru, ktorý pozostáva
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z niekoľkých miestností cca o výmere 445,0 m a nachádza sa v budove Športovej haly
v Dubnici nad Váhom na ulici Športovcov 656, zapísanej na liste vlastníctva č. 2600 pre katastrálne
územie Dubnica nad Váhom, vedenom Okresným úradom Ilava, katastrálny odbor - vlastník 1/1 mesto
Dubnica nad Váhom.
Kritérium hodnotenia predložených návrhov:
Za najvýhodnejšiu sa bude považovať ponuka vyhodnotená na základe týchto kritérií:
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Kritérium č. 1 výška ponúknutého nájmu za 1 m /rok váha kritéria 20%
Kritérium č. 2 počet ocenení získaných za posledné tri roky v mužskej a ženskej kategórií
v slovenských súťažiach (boxer štartujúci pod vedením trénera) váha kritéria 15%
Kritérium č. 3 počet ocenení získaných za posledné tri roky v dorasteneckých kategóriách
v slovenských súťažiach (boxer štartujúci pod vedením trénera) váha kritéria 15%
Kritérium č. 4 počet členskej základne (počet registrovaných amatérskych boxerov
na Slovensku) váha kritéria 25%
Kritérium č. 5 počet trénerov s kvalifikáciou na vykonávanie trénerstva boxu váha kritéria 25%.
V lehote na predkladanie ponúk predložili cenovú ponuku dvaja záujemcovia.
Prvý záujemca doručil návrh vyhlasovateľovi dňa 25.11.2019, reg. číslo 863. Návrh bol predložený v
neporušenej obálke a obsahoval nasledovné údaje:
obchodné meno: BOXING TEAM Dubnica nad Váhom, o.z.
sídlo: Námestie Matice slovenskej 1294/10-3, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 52308588
ponúknutá cena: 4,05 € za 1 m2 podlahovej plochy ročne
Druhý záujemca doručil návrh vyhlasovateľovi dňa 25.11.2019, reg. číslo 868. Návrh bol predložený
v neporušenej obálke a obsahoval nasledovné údaje:
Obchodné meno: BC Dubnica, o.z.
sídlo: Športovcov 655, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 36131202
ponúknutá cena: 4,00 € za 1 m2 podlahovej plochy ročne
Komisia na otváranie obálok a vyhodnotenie splnenia požadovaných podmienok vyhlásenej
OVS vyhlasuje, že záujemcovia splnili všetky požadované podmienky vyhlásenej OVS.
VYHODNOTENIE
Najvhodnejšia ponuka v zmysle kritérií OVS je od BOXING TEAM Dubnica nad Váhom, o.z. Počet
získaných bodov je 80,24.
Príloha zápisnice: Vyhodnotenie kritérií uchádzačov

4

Komisia športu a mládeže vzhľadom k počtu uchádzačov o boxerskú telocvičňu navrhuje predvolanie
BOXING TEAM Dubnica nad Váhom, o.z. a BC Dubnica, o.z. s návrhom o pokus o zmier
s možnosťou vzájomného využívania boxerskej telocvične oboma klubmi.

Za: 7

Proti : 0

Zdržalo sa: 0

Bod č. 4
AŠK SPARTAK r. 2020
Tento bod program sa presúva na február/marec 2020.

Bod č. 5
Dotácie r. 2020/Rozpočet r. 2020
Informácie o prijatých žiadostiach o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom
podľa VZN č. 03/2017 pre rok 2020 sú spracované v prílohe.
Príloha zápisnice: Žiadosti o dotácie r. 2020

Bod č. 6
Športoviská v meste r. 2020 – plánované investície
Informačne – v r.2020 sú plánované investície do opráv a rekonštrukcie 3 ihrísk ZŠ a 2 športovísk
na sídliskách.
Riaditelia základných škôl majú navrhnúť, ako ochrániť priestory školy od vandalov v prípade, ak budú
športoviská sprístupnené verejnosti. Správcovia športovísk?

Bod č. 7
Športové podujatia r. 2020/Kalendár podujatí mesta
Zástupcom športových klubov a organizácií bola odoslaná žiadosť o zaslanie ich “Kalendára podujatí
na rok 2020” a to z toho dôvodu, aby sme vedeli zarezervovať napr. ihrisko, športovisko, oval na daný
termín.
Informácie sme zatiaľ neobdržali od všetkých klubov – sú neúplné.

Bod č. 8
Zmena ceny nájmov - prerokovanie zvýšených cien nájmov, ktoré sa týkajú
aj športových organizácií
Komisia športu a mládeže odporúča ponechať VZN podľa návrhu p. Jurisovej bod
h) zachovať aj s navrhovanou čiastkou.
Príloha zápisnice: Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dubnica nad Váhom
č. 10/2019 zo dňa 12.12.2019

Za: 7

Proti : 0

Zdržalo sa: 0
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Bod č. 9
Diskusia
•
•
•
•
•

nasledujúce stretnutie komisie bude v januári 2020
zimný štadión – v akom stave sú trámy ukáže scan
špecialista z Michiganu – možná spolupráca ohľadom zimného štadióna
p.Gazdík a p. Bača navštívili zimný štadión vo Výškove – jedno zariadenie, s ktorým sa ovláda
technika na štadióne
do rozpočtu je naplánovaná rekonštrukcia všetkých oválov pri školách. Budú k dispozícii
verejnosti.

Bod č. 10
Záver
Na záver pán Adrián Gazdík poďakoval všetkým prítomným členom za účasť na rokovaní
a rokovanie komisie ukončil.

V Dubnici nad Váhom, dňa 04.12.2019
Zapísala: Andrea Kmošková

Predseda komisie: Adrián Gazdík

…………………………………………

Zapisovateľka: Andrea Kmošková

……………………………………….

