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Zápisnica zo dňa 15.3.2021
zo zasadnutia Komisie športu a mládeže Mestského zastupiteľstva
v Dubnici nad Váhom

Rokovanie viedol: Mgr. Oto Bača
Zapisovateľka: Andrea Kmošková
Hostia:
Mgr. Peter Wolf
Ing. Silvia Kiačiková
Ing. Truchlý Tomáš
Mgr. Annamária Duvačová
Prítomní:
Adrián Gazdík
Ing. Lukáš Bakyta
Ing. Ladislav Buranský
Zdenko Medera
Jozef Kamenčík
Neprítomný:
Vojtech Breska st.

Vzhľadom na situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 sa stretnutie komisie uskutočnilo
on-line (ZOOM).

Bod č. 1
Otvorenie a kontrola spôsobilosti rokovať
Rokovanie komisie otvoril a viedol Mgr. Oto Bača, zástupca predsedu komisie. Ten
konštatoval, že komisia je spôsobilá rokovať. Neprítomný Vojtech Breska, st. sa ospravedlnil.
Členovia komisie boli oboznámení s programom zasadnutia.
Program:
1. Otvorenie a kontrola spôsobilosti rokovať
2. NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dubnica nad Váhom č. 02/2021 zo dňa
....2021 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom (ďalej len návrh VZN)
3. Záver
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Výsledok hlasovania: Za: 6

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Bod č. 2
NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dubnica nad Váhom č. 02/2021 zo dňa ....2021
o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom (ďalej len VZN)

1. časť pripomienok k návrhu VZN
• Zdenko Medera
1. Chýba termín ukončenia podávania žiadostí o dotáciu.
2. Návrh sa týka nielen dotácie pre šport, ale aj iných oblastí, otázka znela, či je
oponované aj zo strany iných komisií (napr. sociálna, kultúrna ...).
3. Toto VZN rozdeľuje dotácie za rok 2021, ale v podstate sa žiadosti posielali ešte
podľa starého VZN.
4. Kategória športovcov – juniorov, je uvedená od 18 do 21 rokov. Takto by sa
diskriminovali tí, ktorí majú automaticky zo Zákona o športe ešte šancu získať
dotáciu do 23 rokov. Navrhujeme zmenu veku od 18 do 23 rokov

Za spracovateľa návrhu sa vyjaril
• Ing. Silvia Kiačiková
1. Žiadosti o poskytnutie dotácie sa prerokovávajú vždy cez komisie pre príslušnú oblasť,
najneskôr do 40 dní od termínu uzávierky príjmania žiadosti, ktorá bude vyhlásená na
webovej stránke mesta. Tzn. že konkrétny termín tam nie je daný.
2. Návrh VZN bol prerokovávaný v jednotlivých komisiách. Komisia športu je
momentálne dnes podporná. Ostatné komisie sa už vyjadrovali k prílohám, sociálna
komisia mala pripomienky k návrhu.
3. Čo sa týka dotácií poskytovaných v tomto roku, je tam prechodné ustanovenie na
konci všeobecnej časti VZN. Tie žiadosti, ktoré boli doručené mestu do účinnosti
tohoto nariadenia, - keby aj toto VZN bolo aj schválené skôr - tak prideľovanie dotácií
na tento rok sa riadi súčasne platným VZN.
4. Nie je problém upraviť kategóriu juniorov od 18 do 23 rokov.

•

Mgr. Peter Wolf

4. Čo sa týka kategórie juniorov, pokiaľ sa zvýši vek od 18 do 23 rokov, veľa členov
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z kategórie dospelí sa dostane do kategórie s vyšším koeficientom, to znamená s
koeficientom 2,8.
Z tohto jasne vyplýva, že navyššia miera podpory smeruje na mladéž a deti.

2. časť pripomienok k návrhu VZN
•

Ing. Ladislav Buranský
V návrhu chýba definícia nosných športov, resp. VZN by malo byť v priamej
nadväznosti na Koncepciu rozvoja športu v meste.

•

Mgr. Oto Bača
Navrhuje, aby vo VZN boli zadefinované tieto nosné športy: hokej, futbal, florbal,
atletika, cyklistika. Presne podľa toho, ako sme to ako komisia zadefinovali a schválili
v predchádzajúcom návrhu VZN.

•

Ing. Lukáš Bakytaň
Navrhuje, aby koncepcia športu bola naviazaná na VZN. Taktiež „Kapitola ŠPORT“
by mala byť ako samostatná rozpočtová kapitola mesta na roky 2022 a ďalej.

•

Adrián Gazdík
Aj podľa vyjadrenia p. Sádeckého (TN) VZN bez koncepcie športu nemá zmysel.
Zastáva rovnaký názor, že VZN o dotáciách pre šport je nevyhnutné prepojiť so
strategickým dokumentom mesta – Koncepcia rozvoja športu na obdobie min. 10
rokov. V opačnom prípade to ani meniť nie je treba...

Za spracovateľa návrhu sa vyjaril
•
•

Ing. Silvia Kiačiková
Na koncepcii športu, ktorá zahŕňa šport ako taký, pracuje Mgr. Annamária Duvačová.
Každý jeden dokument, či už to bude prijaté VZN alebo koncepcia rozvoja športu takisto sa pracuje na koncepcii práce s mládežou - každé jedno sa dá upraviť, pokiaľ
sa poslanci rozhodnú a dá sa prijať nový návrh. Šport nie sú len dotácie, sú to aj
náklady na halu, zimný štadión, rekonštrukcie športovísk atď.

•

Mgr. Peter Wolf
Zmeniť programový rozpočet a jeho kapitoly nevylučujem v budúcnosti.
Súhlasí, aby bolo zreteľné a jasné, koľko sa reálne na šport dáva.
To, že nosné športy nie sú zadefinované, nemá vplyv na VZN ako na celok.
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3. časť pripomienok k návrhu VZN
•

Ing. Lukáš Bakyta

Nosné športy by mali byť vo VZN. Tieto športy by mali mať lehotu podania žiadosti
o dotáciu skôr (niekedy v októbri).
Navrhujem jednotlivé kroky:
1. Nech sa odvoláva VZN aspoň sčasti na koncepciu športu.
2. Vytvoriť v rozpočte samostatnú kapitolu šport.

Za spracovateľa návrhu sa vyjaril
•

Mgr. Peter Wolf
1. VZN sa odvoláva v ustanovení, že musí byť v súlade s koncepciou športu, plánom
hospodársko-sociálneho rozvoja, interných smerníc ... je to zadefinované vo VZN tak
všeobecne.

•

Ing. Silvia Kiačiková
2. Samostatná kapitola šport - súhlasím, ale až pri tvorbe rozpočtu.
Do návrhu sa doplní:
Kategória športovcov – juniorov od 18 do 23 rokov a odvolávka na koncepciu športu.

Uznesenie komisie športu a mládeže k NÁVRHU Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Dubnica nad Váhom č. 02/2021 zo dňa ....2021 o poskytnutí dotácií
z rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom
1. mení sa Príloha č. 3 Článok 3 Kritéria poskytovania dotácií na činnosť
bod 1) Rozdelenie športovcov do kategórií:
d) juniori (od 18 do 23 rokov)
2. doplní sa Príloha č. 3 Článok 3 Kritéria poskytovania dotácií na činnosť
bod 3) Projekty musia byť v súlade s aktuálnou koncepciou rozvoja športu v
meste Dubnica nad Váhom.
Mgr. Oto Bača, zástupca predsedu komisie dal hlasovať:
Kto je za to, aby sa VZN schvaľovalo s nami navrhovanými zmenami až
v mesiaci apríl 2021, s tým, že bude vypracovaná koncepcia rozvoja športu.

Výsledok hlasovania: Za: 5

Proti: 0

Zdržalo sa: 1
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Najbližšie stretnutie sa uskutoční 18.03.2021 o 16:00 hod. on-line (ZOOM).
Téma: Koncepcia rozvoja športu

Bod č. 3
Záver
Na záver Mgr. Oto Bača poďakoval všetkým prítomným členom a hosťom za účasť na
rokovaní a rokovanie komisie ukončil.

V Dubnici nad Váhom, dňa 15.03.2021

Zástupca predsedu komisie: Mgr. Oto Bača

…………………………………………

Zapisovateľka: Andrea Kmošková

……………………………………….

