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Zápisnica č. 8/2019
zo zasadnutia Komisie športu a mládeže Mestského zastupiteľstva
v Dubnici nad Váhom
Deň rokovania komisie: 13.11.2019
Rokovanie viedol: Adrián Gazdík
Zapisovateľka: Andrea Kmošková
Prítomní:
Ing. Lukáš Bakyta
Ing. Ladislav Buranský
Zdenko Medera
Mgr. Oto Bača
Jozef Kamenčík
Vojtech Breska st.
Neprítomní:

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:
1. Otvorenie a kontrola spôsobilosti rokovať
2. Atletický ovál
3. Boxerská TCV
4. VZN o dotáciách
5. Stretnutie klubov
6. AŠK SPARTAK
7. Business raňajky pre podnikateľov
8. Diskusia
9. Záver

Za: 7

Proti : 0

Zdržalo sa: 0
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Bod č. 2
Atletický ovál
Mesto získalo dotáciu od Slovenského atletického zväzu na rekonštrukciu atletického oválu
na mestskom športovom štadióne. Na rekonštrukcii, ktorá musí byť hotová do konca roku
2021, sa bude výraznou mierou finančne podieľať aj mesto.
Maximálna možná suma podpory na rekonštrukciu 6-dráhového štadióna,
aký sa nachádza v našom meste, bola pôvodne 300-tisíc eur.
Pre veľký záujem zo strany žiadateľov o dotáciu napokon maximálnu výšku podpory zväz
znížil na 250-tisíc eur. Ako mesto sme so žiadosťou uspeli a získali maximálnu výšku
podpory, teda spomínaných 250-tisíc eur. Povinné spolufinancovanie zo strany mesta
predstavuje 40% z celkového rozpočtu rekonštrukcie. Pri celkovej cene za rekonštrukciu
štadióna vo výške približne 416-tisíc eur sa mesto bude podieľať 166-tisícmi eurami.
V rámci rekonštrukcie je schválené aj rozšírenie rozbežiska na oštepovej dráhe.
Jozef Kamenčík – Bude sa v rámci rekonštrukcie oválu realizovať aj vyhrievaný trávnik,
ktorý je podmienkou pre pôsobenie v lige?
Návrh Komisie športu a mládeže:
Pri rekonštrukčných prácach atletického oválu zakomponovať predprípravu pre výhrev
trávnika (podľa požiadaviek, pravidiel a noriem SFZ – komunikovať voči FK Dubnica).
Za: 7

Proti : 0

Zdržalo sa: 0

Bod č. 3
Boxerská TCV
V Dubnici nad Váhom patrí box k tradičným športom s dlhou tradíciou a širokou základňou
športovcov a fanúšikov. V meste sú dva boxeristické kluby a to BOXING TEAM Dubnica nad
Váhom, o.z. a BOXING CLUB DUBNICA NAD VÁHOM, o.z., ktoré sa však nevedia
dohodnúť na spoločnom využívaní telocvične.
Boxerskú telocvičnú využíva bezodplatne v súčasnej dobe len BOXING CLUB DUBNICA
NAD VÁHOM, o.z. a to na základe nájomnej zmluvy, ktorá bola podpísaná protizákonne
s DUMAT, m.p.o. V čase podpisu zmluvy DUMAT, m.p.o. nedisponoval právom podpisovať
nájomné zmluvy so športovými klubmi. Aj z toho dôvodu má klub do 15.12.2019 vypratať
telocvičňu. Do tohto obdobia si Komisia športu zvolá nové stretnutie za účasti pozvaných
záujemcov o prenájom tejto telocvične, ktorí boli vyzvaní na všetkých dostupných
komunikačných kanáloch mesta o podanie žiadosti na prenájom. Ich úlohou je predložiť
štandardnú obchodnú ponuku za dané priestory.
V budúcnosti bude športovým klubom vyčíslená aj výška prenájmu za využívanie športovísk
a tieto im budú formou zápočtu zarátané ako dotácia na činnosť pre kluby.
Za: 7

Proti : 0

Zdržalo sa: 0

Bod č. 4
VZN o dotáciách
Dotácie (prerozdelenie 358 500 Eur podľa VZN Mesta Dubnica nad Váhom č. 03/2017
zo dňa 23.2.2017) môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom len na základe riadne
vyplnenej žiadosti odovzdanej do konca novembra 2019. Predseda Komisie športu
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a mládeže predniesol návrh na prerozdelenie dotácií na základe podobného prerozdelenia
ako v predchádzajúcom roku, ak by sa nestihlo schváliť nové VZN o dotáciách.
Komisia zapracovala do tabuľky aj nový kľúč pre výpočet vyhodnocovania žiadostí o dotácie,
podľa budúceho modelu VZN.
V priebehu 47. týždňa budú odoslané výzvy klubom/organizáciám na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie.
Za: 7

Proti : 0

Zdržalo sa: 0

Bod č. 5
Stretnutie klubov
Pán Adrián Gazdík predniesol návrh na zorganizovanie stretnutia športových
klubov/organizácií za účelom prezentácie Všeobecne záväzného nariadenia
č. 03/2017 spolu s vysvetlením, ako sa budú prerozdeľovať dotácie v r. 2020
(podľa akého kľúča-tabuľky). Cieľom je prehĺbenie spolupráce mesta s klubmi/organizáciami.
Termín stretnutia – návrh od komisie.
Za: 7

Proti : 0

Zdržalo sa: 0

Bod č. 6
AŠK SPARTAK
Nové stanovy budúcej strešnej organizácie športu v meste (AŠK SPARTAK) čakajú na
vyjadrenie pána primátora.
Komisia stanovy schválila na predchádzajúcej schôdzi KŠ a predložila pánovi primátorovi.

Bod č. 7
Business raňajky pre podnikateľov
Predseda Komisie športu a mládeže predniesol návrh na stretnutie zástupcov mesta
s podnikateľmi. Hlavná téma: podpora športu a kultúry.
Cieľom je odprezentovať im AŠK SPARTAK a jeho úlohy pri organizovanom športe v meste,
ako aj pri rozvoji športu na školách, sídliskách a športu pre všetkých. Tiež organizovaní
športových podujatí pre obyvateľov mesta pod záštitou primátora, o Pohár primátora…

Bod č. 8
Diskusia
o

Dňa 13.11.2019 navštívil Mestský hokejový klub prezident slovenského hokeja pán
Miroslav Šatan. Zaujímala ho situácia, v akej sa hokej v Dubnici nad Váhom momentálne
nachádza. Nový prezident MHK Dubnica nad Váhom Július Prekop nastúpil do funkcie
15. augusta 2019. Vystriedal v nej bývalého prezidenta Igora Valacha. Mesto si zároveň
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vzalo späť do správy hokejový štadión, ktorý následne prenajalo mestskému hokejovému
klubu. Novému vedeniu klubu sa podarilo získať takmer 50 sponzorov, ktorí klub
podporujú a pomáhajú mu rásť. MHK sa snaží fungovať transparentne, aktívne
komunikuje s verejnosťou a postupne pracuje na napĺňaní svojich nových priorít.
Na stretnutí tak Júliusovi Prekopovi, novému prezidentovi dubnického hokeja, vyjadrila
podporu nielen samotná hlava slovenského hokeja, ale opätovne aj mesto Dubnica
nad Váhom v zastúpení primátorom Petrom Wolfom. Napriek komplikáciám, ktorým klub
momentálne čelí, má mesto i SZĽH eminentný záujem hokej v Dubnici nad Váhom
opätovne podržať a umožniť mu ďalší rozvoj.
o

výstavba zimného štadióna, plavárne (stará práčovňa) a krytej tréningovej haly
s velodrómom je v štádiu plánovania

o

zrušenie nájomných zmlúv (3 garáže pri zimnom štadióne) – 3. mesačná výpovedná
lehota .... predpoklad pre potreby výstavby novej TH pre ľadové športy

o
o

o
o

Ambasádori športových aktivít 2019 (akreditované certifikáty) – za Dubnicu nad Váhom
sú traja, každá škola bude mať svojho ambasádora. Ambasádori podporujú športovanie
detí v ich voľnom čase – napr. korčuľovanie po skončení školského vyučovania.
“Dajme spolu gól” je projekt Slovenského futbalového zväzu, ktorého hlavnou úlohou je
popularizovať futbal vo všetkých jeho úrovniach u súčasnej populácie ľudí bez ohľadu na
vek, pohlavie, náboženstvo, zdravotné postihnutie a sociálny status. Zistiť podmienky a
možnosti uplatnenia na všetkých dubnických školách.
Zakladá sa hádzanársky klub – prísľub od Slovenského zväzu hádzanej na cca 1 mil. Eur
s 5 % účasťou – na rekonštrukciu športovej haly.
správa športovísk zostáva Dumatu m.p.o.

Bod č. 9
Záver
Na záver pán Adrián Gazdík poďakoval všetkým prítomným členom za účasť na rokovaní
a rokovanie komisie ukončil.

V Dubnici nad Váhom, dňa 13.11.2019
Zapísala: Andrea Kmošková

Predseda komisie: Adrián Gazdík

…………………………………………

Zapisovateľka: Andrea Kmošková

……………………………………….

