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Zápisnica č. 7/2019
zo zasadnutia Komisie športu a mládeže Mestského zastupiteľstva
v Dubnici nad Váhom

Deň rokovania komisie: 23.8.2019
Rokovanie viedol: Adrián Gazdík
Zapisovateľka: Andrea Kmošková
Prítomní:
Ing. Lukáš Bakyta
Ing. Ladislav Buranský
Zdenko Medera
Mgr. Oto Bača
Jozef Kamenčík
Neprítomný:
Vojtech Breska st.

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. Stanovy AŠK SPARTAK
•
•

Cenník a podmienky členstva
Cenník reklamného priestoru

3. Harmonogram budovania športovísk v meste a určenie priorít
4. Diskusia
5. Záver

Za: 6

Proti : 0

Zdržalo sa: 0

2

Bod č. 2
Stanovy AŠK SPARTAK
•
•

Cenník a podmienky členstva
Cenník reklamného priestoru

Cieľom tohto program sú návrhy, podnety a poznámky k vypracovaným/navrhovaným
stanovám AŠK SPARTAK (v prílohe zápisnice).
Podnety, ktoré treba zapracovať v stanovách:
•

cenník za členstvo
➢ treba vypracovať štruktúru členstva (napr. individuálny, skupinový, mestský,
mimomestský športový klub)
➢ v prípade platenia ročného členstva, zapracovať jeho výhody. Napr.
športovci/členovia, ktorí uhradia ročné členstvo, budú mať prenájom haly za
zvýhodnenú cenu, nie komerčnú.

•

cenník reklamného priestoru
➢ členovia komisie nemajú priame skúsenosti s cenotvorbou reklamy. Je viac možností,
nedá sa riešiť a navrhnúť plošne. Je potrebné zadať parametre na tvorbu ceny.
➢ reklamný priestor –vyčleniť pevné plochy na štadióne, v hale, ihriskách, ktoré
je možné využiť ako reklamnú plochu. Mesto môže určiť miesto a formu reklamy,
bude mať podiel na reklamnej ploche, ale nebude zasahovať do štruktúry
organizácie.

•

Ostatné body
➢ pripraviť interné smernice pre športovcov a jednotlivých členov - práva a povinnosti

Úloha pre členov komisie: do 30.8.2019 podať návrh (prostredníctvom aplikácie whatsapp),
kto bude spravovať AŠK SPARTAK - Občianske združenie alebo Dumat m.p.o.
Výhoda združenia 2% z daní.
V prípade potreby sa komisia mimoriadne stretne a prediskutuje jednotlivé návrhy členov
komisie.
Za: 6

Proti : 0

Zdržalo sa: 0

Bod č. 3
Harmonogram budovania športovísk v meste a určenie priorít
Údržba, rekonštrukcia a starostlivosť o existujúce mestské ihriská, ako aj budovanie nových
je jednou z významných priorít mesta. Cieľom je vybudovať alebo zrekonštruovať počet
športovísk podľa výšky schválených finančných prostriedkov.
Návrh úprav športových ihrísk v Dubnici nad Váhom, vypracovaný Mgr. Jankou Beniakovou,
Ing. Milanom Blaškom a Adriánom Gazdíkom je v prílohe zápisnice.
Navrhované športové ihriská:
- Partizánska
- Pod hájom (I)
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-

Pod hájom (II)
Pod hájom (III)
Pod hájom (IV)
Pod hájom Macov dvor
CII pri Dubničanke I
CII pri Dubničanke II
CII pri Dubničanke III
CII 95-100 (I)
CII 95-100 (II)
CII Rozptyl (II)
SPK 634 (I)
SPK 636 (II)
dodatočne bude pripravený návrh úpravy ihriska na Centrum I

Úloha pre členov komisie: do 30.8.2019 podať návrh (prostredníctvom aplikácie WhatsApp),
ktoré športoviská sa budú budovať ako prvé – postupnosť. Dôležitá je v tomto prípade
otázka cieľových skupín obyvateľstva, ktorým majú ihriská slúžiť. Do emailu členom
komisie bude zaslaná štruktúra obyvateľstva z evidencie obyvateľov.
V prípade potreby sa komisia mimoriadne stretne a prediskutuje jednotlivé návrhy členov
komisie.
Za: 6

Proti : 0

Zdržalo sa: 0

Ďalšie návrhy od členov komisie:
➢ športoviská/mestské ihriská dať pod správu AŠK SPARTAK
(doteraz v správe mesta)
➢ využívanie športovísk v meste členmi AŠK SPARTAK
➢ pre zabezpečenie ihrísk voči prejavom vandalizmu a krádežiam umiestniť,
podľa možnosti, kamery v priestoroch športovísk
➢ oplotenie

Bod č. 4
Diskusia
•
•
•
•

informácia o www.ucps.sk – stránka pre občianske združenia, športové kluby,
ekonomické poradenstvo
športová ubytovňa je skolaudovaná, ubytovňa však nespĺňa požiadavky hygieny na
vývarovňu (strava)
pripravená zmluva pre bufet – hokej
informácia o vypracovaní štúdie na nový zimný štadión. Kapacita 1 000 – 1500 ľudí.
V štúdii budú riešené parkovacie miesta, doprava, energetický audit.

Bod č. 5
Záver
Na záver pán Adrián Gazdík poďakoval všetkým prítomným členom za účasť na rokovaní
a rokovanie komisie ukončil.
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Príloha:
• ŠPORTOVÉ IHRISKÁ – Dubnica nad Váhom
• Návrh Stanovy AŠK SPARTAK
V Dubnici nad Váhom, dňa 23.8.2019
Zapísala: Andrea Kmošková

Predseda komisie: Adrián Gazdík

…………………………………………

Zapisovateľka: Andrea Kmošková

……………………………………….

