
Zápisnica z 2. zasadnutia komisie športu pri MsZ ktorá sa konala 
13. apríla 2007 

 
 
 
Prítomní: Roman Voško, Vladimír Chríbik, Mgr. , Ladislav Bertok, Vladimír Bertok, Mgr.,
       Ivan Kolembus, Karol Bednárik , Jaroslav Vavrík, Ing., Michal Gabriel, 
                  Mikuláš Farkas, st., Alžbeta Vinczeová, Mgr., Mrva Štefan, Ing.  
Neprítomný: Dušan Badinský, Ing.,  / ospr./ 
 
 
Program: 1. Dotácie 
                  2.  R ô z n e  
 

1. Dotácie . Pán Voško informoval členov komisie ohľadom dotácie. Povedal, že Ing. 
Karol Kvál prisľúbil,  keď v nasledujúcich mesiacoch pribudnú peniaze, že tie pôjdu na šport, 
lebo peniaze, ktoré odsúhlasilo zastupiteľstvo je strašne málo. Komisia žiada o navŕšenie tejto 
sumy, na základe prísľubu vedenia mesta. 

Projekty žiadame prepracovať, aby boli účelovo viazané .Termín do 30. apríla 2007. 
Komisia nesúhlasí s rozdelením financií, lebo je to smiešna suma pre tieto kluby.   
 
2. Rôzne.  Mgr. V. Chríbik hovoril o potrebe novej športovej haly. Mesto veľmi 

potrebuje jednu veľkú športovú halu, lebo senecké družstva musia hrávať svoje zápasy mimo 
mesta – napr. hádzanárky. 

Ing. Š. Mrva – na NTC je umelá tráva v zlom stave  - je to opotrebovaná , zo 
zdravotných dôvodov u detí nevhodná , preto bude treba riešiť problém ihriska pre senecké 
futbalové družstvá ,buď na okolitých dedinách, alebo inak. 

 Mgr. V. Bertok – mesto ako bude silné voči NTC – na jednaniach od toho závisí, kde 
budú seneckí futbalisti  hrávať. 

Pán Farkas sa vyjadril, že aj doteraz tam hrávali a bolo to dobré. 
Pán Kolembus – organizujú futbalový turnaj starých pánov – 18.05.2007, každého 

srdečne pozýva, 
- chcel by zorganizovať letný športový tábor, preto sa pýta, či mesto finančne 

prispeje k tejto akcii, 
- dobré by bolo jedno trávnaté ihrisko pre neorganizovaný šport pre deti Senca, 
- požiadal o krátku správu  čo všetko komisia športu dosiahla za posledné štyri roky 

– vypracuje: p. Voško a Mgr. V. Chríbik. 
Senecké olympijské dni sa budú konať od 14. mája do 18.mája 2007 – určili sme si úlohy. 
 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. A. Vinczeová      Roman Voško v.r. 
         predseda komise 
 
 
 
 
 



Komisia športu navrhuje dotácie na rok 2007 takto rozdeliť 
 
Subjekt Suma Predpis. tlačivo Dotácia návrh 
ŠK SFM 1 273 000,00 Áno   

150 000.-Sk 
 

Šachový klub      36 000,00 Áno   
 20 0000.-Sk 
 

Piccard    340 000,00 Áno   
100 000.-Sk 
 

Šport centrum 
Senec 

     50 000,00 Áno   
 30 000.-Sk 
 

Spolu: 1 699 000,00     300 000,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


