
Z á p i s n i c a  č. 2 
zo zasadnutia Športovej komisie pri MsZ, konaného dňa 11.  02. 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. Prerokovanie podaných projektov – žiadostí TJ a ŠK o poskytnutie dotácií z rozpočtu 
mesta Sereď na rok 2010  
 
p. Stareček – otváram diskusiu, kto má pripomienky k podaným žiadostiam? 
Ing. Krajčovič – bol rozdiel v kvalite vypracovaných projektov ako každý rok. Stále ma 
prekvapovala výška členského u niektorých klubov. Napr. futbalisti majú veľmi malé príjmy 
z členského. Mohlo by sa s tým niečo urobiť. 
p. Stareček – budeme sa tým určite zaoberať.  
p. Irsák – môžem povedať, že na zasadnutí športového klubu zapracujeme zmenu a členské 
určíme na rok okolo 40 €. Taký už aj bol návrh, dáme to do poriadku. 
p. Vydarená – všimla som si, že niektoré kluby žiadajú aj menej ako v minulom roku. 
Zreálnili svoje návrhy rozpočtov. 
p. Krajčovič – ja by som ešte poukázal na žiadosť TJ Rozkvet. Je to projekt na  rekreáciu, na 
to máme dávať prostriedky? 
p. Novák – tak ako sa dalo futbalistom na výlet do Slovinska.  
p. Irsák – tie peniaze boli vybavené úplne inak, cez zastupiteľstvo.  
Mgr. Rampašek – malo to byť naozaj inou formou, ale žiaľ, inak sa to nedalo zrealizovať. 
Ing. Lukáčová – aby bolo schválenie dotácie poslancami MsZ v súlade s legislatívou, bolo 
potrebné  ju poskytnúť prostredníctvom ŠKF Sereď , ktoré s takouto možnosťou súhlasilo.  
p. Irsák – tento rok sa medzinárodný turnaj uskutoční u nás, už teraz vás pozývam. 
p. Krajčovič – je tu doložený aj projekt zo ZŠ J.A.Komenského. Ten by sme mali podporiť 
v plnej žiadanej miere. Jedná sa o 220 €, škole to pomôže. 
ROZPRAVA 
 
3. Návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov v roku 2010 na činnosť TJ a ŠK so 
sídlom v Seredi. 
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 €. Koľko z tejto čiastky budeme teraz rozdeľovať? 
Ing. Lukáčová – navrhujem, aby sa nerozdeľovala celá suma, treba nechať rezervu pre prípad 
predloženia ďalších projektov, žiadostí inými subjektami. Termín podávania projektov je do 
konca februára. 
Ing. Krajčovič -  určite nechajme rezervu.  
p. Stareček – predkladám na diskusiu návrhy dotácií klubom, ktoré som pripravil aj s určitou 
rezervou. Zapíšte si ich a potom otváram diskusiu.  
Ing. Krajčovič – podľa tohto návrhu by futbalisti zobrali viac ako polovicu peňazí 
z celkového rozpočtu pre všetky kluby v meste. Ja som si tiež pripravil návrhy, môžem ich 
predniesť k diskusii. 
Ing. Lukáčová – úroveň spracovania rozpočtov na činnosť TJ a ŠK je rozdielna, ŠKF  Sereď 
má „ opísaný“ rozpočet z roku 2009 s menšími odchýlkami napriek tomu, že skutočné  
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čerpanie financíí podľa druhu výdavkov za rok 2009 je diametrálne odlišné od pôvodného 
rozpočtu. Takýchto príkladov je však viac. 
ROZPRAVA 
p. Stareček – mohli by sme pristúpiť k hlasovaniu za oba návrhy, prípadne o ďalších, nových 
návrhoch  pre  TJ a ŠK. 
 
ŠKF Sereď – 1. návrh :   59 467 €    nebol schválený  
                      2. návrh :   52 000 €    schválený  
 
ŠKF „B“ Horný Čepeň – 1. návrh :   4 500 €  schválený 
 
TJ Lokomotíva Sereď   – 1. návrh :   28 000 €  nebol schválený 
                                         2. návrh :   30 000 €   schválený 
 
HK Slávia OA Sereď   –  1. návrh :  11 000 €   nebol schválený 
                                          2. návrh :  14 000 €   schválený 
 
Cyklistický klub AB –     1. návrh :   2 800 €    nebol schválený                                               
                                         2. návrh :   2 900 €    schválený 
 
Tenisový klub  –   1. návrh :   1 250 €    schválený 
 
Taekwon Do ITF –  1. návrh :   1 300 €    nebol schválený 
                                 2. návrh :    2 300 €    nebol schválený 
                                 3. návrh :    2 100 €    nebol schválený 
                                 4. návrh :    2 000 €    schválený 
 
ŠK Cyklo Tour –  1. návrh :    1 200 €    schválený 
 
Stolnotenisový klub Mladosť – 1. návrh : 1 100 €   schválený  
 
Klub volejbalu – 1. návrh : 600 €  schválený 
 
Kynologický klub pri kolene – 1. návrh : 400 €   schválený 
 
Seredská Interliga – 1. návrh : 500 €  nebol schválený 
                                 2. návrh : 627 €  schválený 
 
Mestský šachový klub – 1. návrh : 332 € schválený 
 
ZO ZBTČ – 1. návrh : 332 €  schválený 
 
TJ Rozkvet – 1. návrh : 500 €  schválený 
 
ZŠ J.A.Komenského – 1. návrh : 220 €  schválený 
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Uznesenie č. 4 / 2010  
Športová komisia pri MsZ v súlade s ustanoveniami VZN č.5/2006 predkladá primátorovi 
mesta na schválenie poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Sereď na športovú 
činnosť TJ a ŠK na rok 2010 formou dotácií nasledovne : 
 
ŠKF Sereď                                     52 000 € 
ŠKF „B“ Horný Čepeň                    4 500 € 
TJ Lokomotíva Sereď                    30 000 € 
HK Slávia OA                                14 000 € 
Cyklistický klub AB                        2 900 € 
Tenisový klub                                  1 250 € 
Taekwon Do ITF hong Ryong        2 000 € 
ŠK Cyklo Tour                                1 200 € 
Stolnotenisový klub Mladosť          1 100 € 
Klub volejbalu Sereď                          600 € 
Kynologický klub                                400 € 
Seredská Interliga                                627 € 
Mestský šachový klub                         332 € 
Zväz branných činností                        332 € 
TJ Rozkvet                                           500 € 
ZŠ J.A.Komenského                            220 € 
_________________________________________ 
Spolu:                                             111 961 € 
 
p. Stareček – po schválení návrhu prerozdelenia finančných dotácií na činnosť športových 
klubov a ostatných subjektov zostáva oproti schválenému rozpočtu 121 347 € nerozdelená 
rezerva v sume 9 386 € pre rok 2010. 
 
4. Rôzne  
p. Irsák – chceme informovať športovú komisiu o zmene prezidenta ŠKF Sereď a stal sa ním 
p. Stareček. Čaká ho veľa práce, ale má našu dôveru. Najhoršie je zabezpečiť sponzorov 
klubu, lebo bez financií sa nedá fungovať. 
p.Stareček –  na štadión plánujeme z Bratislavy vybaviť lavičky na bočné tribúny. Veríme, že 
sa nám to podarí. 
Mgr. Rampašek – TJ Rozkvet organizuje každý rok v auguste akciu, pozývam celú športovú 
komisiu. 
ROZPRAVA 
 
5. Záver 
 
Predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí a ukončil stretnutie. 

                                                                      
 
                                                                              Róbert Stareček, v.r. 

                                                                                                   predseda športovej komisie 
 
Za správnosť zápisu:                                                                                       
tajomníčka:   Kavoňová Eva 


