
Z á p i s n i c a  č. 1 
zo zasadnutia Športovej komisie pri MsZ, konaného dňa 19.  01. 2010 

 
1.  Otvorenie 
Predseda športovej komisie p. Róbert Stareček privítal prítomných členov Športovej komisie 
pri MsZ a predložil program rokovania, ktorý bol prítomnými členmi schválený. 
 
2. Úprava počtu členov športovej komisie – zníženie v zmysle uznesenia č. 232/2009 MsZ 
zo dňa 27.-28. 10. 2009 
 
p. Stareček – chcel by som Vás informovať, že sa otvorila diskusia na MsZ ohľadom úpravy 
počtu členov v komisiách, prípadne o zrušení niektorých komisií. Ak bude treba pripraviť 
materiál s touto tématikou, aký máte vy názor, aby som ho mohol prezentovať. 
Ing. Krajčovič – Aký je hlavný dôvod otvorenia tejto témy? 
p. Stareček – dôvodom je úspora financií z rozpočtu mesta. 
p. Vydarená – je pravda, že táto téma bola otvorená na MsZ v októbri, ale v decembri na 
MsZ bola odložená z rokovania, lebo materiál na ďalšie rokovanie nebol dostatočne 
pripravený. 
ROZPRAVA 
 
3. Informácia o schválenom rozpočte mesta Sereď na rok 2010.  
 
p. Stareček – v tomto roku sa pre šport aj napriek znižovaniu výdavkov v rozpočte mesta 
Sereď na rok 2010 podarilo pre TJ a ŠK schváliť viac financií ako v roku 2009 na činnosť 
klubov a to vo výške 121 347 €. 
ROZPRAVA  
 
4.  Schválenie kritérií pre poskytovanie dotácií na šport v roku 2009.                          
Členovia komisie pripomienkovali doteraz platné kritériá na poskytovanie dotácií pre 
telovýchovu a šport v roku 2009 a návrh kritérií 2010, ktoré im boli vopred zaslané 
s pozvánkou.   
   
Ing. Lukáčová – v zmysle VZN č. 5/2006 § 5 odst. 6 po schválení rozpočtu mesta, spravidla 
v januári príslušného roku, príslušné oddelenie MsÚ zverejní výzvu na predloženie žiadostí 
na získanie dotácií s uvedením kritérií, ktoré boli schválené športovou komisiou. Pán Ing. 
Krajčovič sa venoval vypracovaniu návrhu delenia financií a vážim si jeho návrh.   
Ing. Krajčovič –  ja by som pridal ku kritériám predloženým odd. ŠMaTK ešte jeden bod – 
klub či športový oddiel, ktorý neprevádzkuje závodnú činnosť – má nárok ročne na príspevok 
vo výške max 3,5 násobku živ. minima platnému vždy k 1.1.sledovaného roku. Na rok 2010 
by to bolo aktuálne 3,5 x 185,19 € = 648,16 €. 
ROZPRAVA 
Ing. Krajčovič –niektoré kluby majú stanovy neaktualizované niekoľko rokov. Mohli by 
dodať k žiadosti  kopiu aktuálnych stanov. 
ROZPRAVA 
p. Stareček – kto má ešte pripomienky k návrhu kritérií? 
 
Uznesenie č.1/2010. 
Športová komisia pri MsZ v súlade s ustanoveniami VZN č. 5 / 2006 schvaľuje kritériá na 
poskytovanie dotácií  pre telovýchovu a šport na rok 2010  v znení: 
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1. a) registrácia na MV SR : 
      b) registrácia vo zväze : 
      potrebné doložiť aktuálnu kópiu stanov klubu 
2.  a) počet registrovaných členov klubu :  
     b) počet  družstiev v súťažiach:   
3.  výška členského príspevku na člena klubu na rok 2010 v € schválená športovým klubom: 
4. dosiahnuté športové výsledky za predchádzajúce obdobie :   
5. pravidelná tréningová činnosť (minimálne 2 krát týždenne) :  
6. verejnoprospešný charakter projektu, odzrkadľujúci úroveň účasti v súťažiach / miestna, 

okresná, krajská, slovenská, medzinárodná /: 
7. realizácia propagácie Mesta Sereď, ako poskytovateľa dotácie na činnosť klubu : 
8. prehľadnosť a úplnosť projektu 
9. predloženie podrobného rozpočtu klubu na rok 2010 v členení na príjmy a výdavky, 

položkovite, schváleného športovým klubom: 
10. klub či športový oddiel, ktorý neprevádzkuje závodnú činnosť – má nárok ročne na 

príspevok vo výške max 3,5 násobku živ. minima platnému vždy k 1.1.sledovaného 
roku. 

  
Hlasovanie : za             - 7 
                     proti         - 0 
                     Zdržal sa  - 0 

 
Uznesenie č. 2/2010 
Zverejniť výzvu na predloženie žiadostí o dotáciu s uvedením kritérií na ich poskytnutie 
schválených  uznesením športovej komisie č. 1 / 2010 zo dňa 19. 01. 2010. 
Z: odd. ŠM a TK  
T:  22. 01. 2010  
 
Uznesenie č. 3/2010  
Informovať predsedov TJ a ŠK o schválených kritériách a o možnosti podávať žiadosti 
o dotácie v termíne do 28. 02. 2010. 
Z: odd. ŠM a TK 
T: 22. 01. 2010   
 
5. Rôzne 
 
p. Stareček – predkladám k prerokovaniu žiadosť ŠKF Sereď o zálohovú platbu, ktorá bola 
doručená od prezidenta klubu. Začali už s činnosťou a potrebujú financie na vykrytie 
nákladov, súvisiacich s činnosťou klubu.  
 
Ing. Krajčovič – je takáto žiadosť v súlade s VZN č.5/2006? Všetky kluby už začali trénovať, 
ale nikto nepýta zálohy.  
 
Ing. Lukáčová – V súlade s VZN to nie je, kým nie sú schválené sumy dotácie pre TJ a ŠK 
pre daný rok, nemôžeme posielať žiadne zálohy.  
ROZPRAVA 
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6. Záver 
Predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí a ukončil stretnutie. 
Po dohovore s prítomnými sa termín najbližšieho zasadnutia komisie stanovil na 10.02.2010. 
 
 
 
 
Prílohy: 
1. Kritériá pre poskytovanie dotácií na telovýchovu a šport na rok 2010. 
 
 
 

                                                                      
 
 
 
                                                                               Róbert Stareček, v.r. 

                                                                                                   predseda športovej komisie 
 
 
                                                             
Za správnosť zápisu:                                                                                       
tajomníčka:   Kavoňová Eva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


