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Zápisnica č. 5/2019
zo zasadnutia Komisie športu a mládeže Mestského zastupiteľstva
v Dubnici nad Váhom

Deň rokovania komisie: 29.05.2019

Rokovanie viedol: Adrián Gazdík
Zapisovateľka: Andrea Kmošková
Hostia:
Mgr. Janka Beniaková
Prítomní:
Ing. Lukáš Bakyta
Zdenko Medera
Mgr. Oto Bača
Vojtech Breska st.
Jozef Kamenčík
Neprítomný:
Ing. Ladislav Buranský

Bod č. 1
Otvorenie a kontrola spôsobilosti rokovať
Rokovanie komisie otvoril a viedol Adrián Gazdík, predseda komisie. Konštatoval, že komisia
je spôsobilá rokovať. Neprítomný člen Ing. Ladislav Buranský sa ospravedlnil.
Členovia komisie boli oboznámení s programom zasadnutia.

Program:
1. Otvorenie a kontrola spôsobilosti rokovať
2. Pasportizácia športovísk v meste a ich využitie
- Návrh členov komisie
3. Stratégia podpory športu v meste v kontexte s koncepciou rozvoja športu na roky
2019 – 2029
- Ciele a zameranie na strategické a ostatné športy
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4. Nové VZN pre šport a jeho koncept
- Časový harmonogram nastavenia podaní a vyúčtovania
- Kategórie žiadostí
5. Diskusia
6. Záver

Výsledok hlasovania:
Za:
6
Proti:
0
Zdržalo sa: 0

Bod č.2
Pasportizácia športovísk v meste a ich využitie
Návrhy členov komisie
Cieľom tohto bodu programu sú návrhy členov komisie na riešenia ihrísk, hracích plôch
a potenciál ich využitia. Následne sa k jednotlivým návrhom komisie vyjadria
p. Ing. Milan Blaško – vedúci stavebného úradu, oddelenia výstavby, životného prostredia
a dopravy a pani Mgr. Janka Beniaková – vedúca referátu životného prostredia. Navrhnú
najoptimálnejšie riešenie opráv ihrísk, ktoré má mesto v správe spolu s predbežnou
kalkuláciou.
Mgr. Oto Bača, ako aj pani Mgr. Janka Beniaková vykonali osobne kontrolu všetkých ihrísk
v meste, ktoré sa dajú využiť na verejné športovanie.
Členov komisie oboznámili s ich stavom.
Pán Adrián Gazdík vyznačil na smart mape všetky ihriská v meste (uvedený stav
odprezentoval). Následne prítomní členovia komisie navrhli, na aký účel sa ihriská budú
využívať, a to podľa prevažujúceho veku obyvateľov v paneláku/bytovke (rodiny s malými
deťmi / starší obyvatelia, seniori).
Návrhy na využitie ihrísk:
•

ihrisko pri Lavante
Návrh využitia:
- nebude sa opravovať, plánované v budúcnosti využívať ako parkovisko

•

ihrisko Centrum I. za panelákom č. 1309
Návrh využitia:
- nebude sa opravovať, plánované v budúcnosti využívať ako parkovisko

•

ul. Partizánska – sú basketbalové koše
Návrh využitia:
- basketbal, tenis, volejbal, nohejbal
- mini areál – fitpark pre seniorov
- oplotenie pre zasahujúce parkovisko do ihriska
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•

ul. Centrum I č. 36
Návrh využitia:
- nebude sa opravovať, plánované v budúcnosti využívať ako parkovisko

•

ul. Pod kaštieľom – dve ihriská, basketbalové koše
Návrh využitia:
- basketbal, futbal, volejbal, nohejbal
- mini areál – fitpark pre seniorov
- parkoviská zasahujú do ihrísk - oplotiť

•

ihrisko Centrum I.
Návrh využitia:
- malé ihrisko – dať stolný tenis
- nohejbal, florbal, tenis, volejbal
- mini areál – fitpark pre seniorov

•

Macov dvor
Návrh využitia:
- malé ihrisko – dať stolný tenis
- veľké ihrisko - basketbal, nohejbal, bedminton

•

ul. Kollárová č.1304-1306
Návrh využitia:
- malé ihrisko - je tam starý poškodený asfalt, využiť na stolný tenis
- mini areál – fitpark pre seniorov
- ihrisko pri kotolni - hokej

•

ihriská Ú-čko
Návrh využitia:
- veľké ihrisko, je najmenej zničené, multifunkčné, vhodné na futbal, hokej, tenis,
volejbal
(návrh 4x koše, 2x bránky, volejbal dve tyče, sieť tenis)
- nad Ú-čkom dve malé ihriská (antuka, spraviť projekt)
- mini areál – fitpark pre seniorov

•

ihrisko za Pizza mama
Návrh využitia:
- veľké ihrisko - hokej, hokejbal, futbal (návrh štyri koše, 2x bránka)
- dve menšie ihriská – jedno tenisové soft, nohejbal, volejbal
- mini areál – fitpark pre seniorov

•

ihriská Centrum II. Rozptyl
Návrh využitia:
- petang, tenisové stoly
- mini areál – fitpark pre seniorov

•

ihriská Centrum II., za panelákom č. 94
Návrh využitia:
- veľké ihrisko – nekvalitný povrch, zničený – využitie ihriska na skejtbording
- menšie ihrisko – návrh na basketbal (koše)
- menšie ihrisko – návrh na futbal (dve bránky)
- v oblasti ihrísk umiestniť stroje z workout ihriska
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•

ihriská Centrum II., za panelákom č. 100/68
Návrh využitia:
- menšie ihrisko - spraviť pre najmenšie detičky (návrh: korytnačka na lozenie,
také ihrisko, ako je pri knižnici)
- ihrisko 19m x 10m – multifunkčné, použiteľné na malý futbal, malý hokej, volejbal,
tenis (návrh dve tyče, sieť, bránky)

Návrh od členov komisie bol, aby sa oplotili ihriská, kde zasahujú parkujúce autá, stojace
na parkoviskách do priestoru ihrísk – kvôli bezpečnosti a zamedzeniu škodových udalostí.
Mgr. Oto Bača navrhol, aby workout stroje boli rozmiestené po sídliskách a bola o tom
vyhotovená výkresová dokumentácia. Rozmiestniť stroje treba koncepčne. Pán Adrián
Gazdík navrhol prepojenie ihrísk a umiestnenia jednotlivých workout stanovíšť v meste
cyklochodníkmi.

Bod. č. 3
Stratégia podpory športu v meste v kontexte s koncepciou rozvoja športu
na roky 2019 – 2029
Ciele a zameranie na strategické a ostatné športy
Pán Adrián Gazdík navrhol, aby profesionálni športovci (hokejisti, futbalisti) pracovali ako
kvalifikovaní tréneri v krúžkoch, kluboch, na školách (ženy, muži), aby boli aktívnejší pri
pomoci školám – podpora športu v meste. Otázka odmeňovania – možnosť zakomponovať
do dotácie klubov/športovca (návrh zakomponovať ako podmienku do VZN?).
Návrh, aby sa na ZŠ Centrum I. otvorila športová atletická trieda.
Je nedostatok vyučujúcich – 0nájsť profesionálnych trénerov/vyučujúcich pre túto triedu.
Hokejové a futbalové triedy sú už na ZŠ zastúpené. Okrem futbalu a hokeja sa treba
zamerať aj na rozvoj floorbalu a gymnastiky.
Pán Adrián Gazdík navrhol navštíviť mestá Michalovce a Liptovský Mikuláš.
V týchto mestách majú už zabehnutý veľmi dobrý, športový a vzdelávací proces
(atletické ovaly majú priamo na školách).

Bod. č. 4
Nové VZN pre šport a jeho koncept
Časový harmonogram nastavenia podaní a vyúčtovania
Kategórie žiadostí
Vyplatenie dotácie, bude podmienené vyúčtovaním predchádzajúceho roka.
Uvedená podmienka bude zakomponovaná aj v Zmluve o poskytnutí dotácie.
Podanie žiadosti o dotáciu – do 15. septembra.
Termín vyúčtovania dotácie – do 15. novembra.
Podpisovanie zmlúv do 31. januára.
Kategória žiadosti: Dotácia na šport.
Návrh zorganizovať školenie a prezentácie o dotačných mechanizmoch mesta
pre občianske združenia.
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Bod č. 5
Diskusia
•

•
•
•
•
•
•

Adrián Gazdík – v areáli AŠK je potenciál výstavby krytej haly – vhodná bude aj pre
napr. džudo a karate klub. Hala by bola využiteľná aj na kultúrne podujatia,
napr. na koncerty. Možnosť vybudovať v hale bike park – malý krátky areál (okruh),
ďalej prechádzkový okruh pre rodiny s deťmi…
V prípade, ak budú peniaze na projekt, môže sa vybudovať aj hokejová tréningová
hala.
Návrh na návštevu Salzburgu (obhliadka športovísk).
Potreba presunu vrhačského sektora v areáli AŠK.
Objekt “Čistiareň” - súkromný investor prezentoval návrh na projekt vybudovania
veľkého rodinno-zábavného centra.
Dohodnúť sa s vlastníkmi (urbárnici), na užívaní určitých parciel pre bike
park - oblasť nad Účkom, smer k chatkám Kanada, pod vodárňou
Mgr. Oto Bača navrhol zakúpiť vonkajšie klzisko a umiestniť ho v zimných mesiacoch
pri javisku pred ABC.
Dopyt od členov komisie, aby sa pri Účku v priestoroch, kde bývajú kolotoče postavil
skejt park (kolobežky, bike).
Športová ubytovňa – legalizácia stavby.

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 29.05.2019
Zapísala: Andrea Kmošková

Predseda komisie: Adrián Gazdík

…………………………………………

Zapisovateľka: Andrea Kmošková

……………………………………….

