
                                                   Z Á P I S N I C A   č.  5 
           zo zasadnutia Komisie športu pri MsZ v Senci konaného dňa 10. 9. 2012 
 
Prítomní:   
Ing. Gubáni, Mgr. Bertok, K. Bednárik, Mgr. Chríbik, I. Kolembus, Ing. Rebrošová, M.Farkas  
Neprítomní – ospravedlnení: Mgr. Mrva, Ľ. Haris 
Prizvaní:    p. Nemcová – viceprimátorka – neprítomná – ospravedlnená 
                        Ing. Matušová – prítomná 
                        Mgr. Lauková – neprítomná – ospravedlnená                               

 
 
Program : 
1. Privítanie, informácie predsedu komisie 
2. 2. ročník Seneckého behu okolo Slnečných jazier – priebeh príprav  
3. Dotácie – nové žiadosti, čerpanie 
4. Návrh rozpočtu na roky 2013, 2014, 2015 
5. Rôzne 
 
K bodu 1) 
Predseda komisie privítal prítomných, za overovateľa zápisnice z dnešného zasadnutia určil p. 
Kolembusa a  oboznámil ich s programom dnešného zasadnutia. Zároveň požiadal členov, či 
súhlasia so zmenou programu a ako bod 2) by sa prerokovalo čiastočné zúčtovanie peňažného 
účelového fondu ŠK SFM Senec.  
 
Hlasovanie za menu programu : 
Za: 7 (všetci prítomní) 
 
K bodu 2) 
Ing. Matušová – vedúca odboru ekonomiky informovala o zúčtovaní dotácie z peňažného 
účelového fondu poskytnutej ŠK SFM Senec. Športovému klubu mesto v súlade s uznesením 
MsZ Senec č. 51/2012 poskytne z tohto fondu 100 tis. € v splátkach po 5 x 18 tis. a 1 x 10 tis. 
€ s tým, že ďalšia splátka sa mu poskytne  až po zúčtovaní predchádzajúcej. Vedúca EO 
uviedla, že doklady po vecnej stránke spĺňajú kritériá zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve 
a zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. 
Prítomní zobrali na vedomie predložené informácie. 
 
Uznesenie č. 5/2012   
 
Členovia komisie vyúčtovanie prvých dvoch splátok (jún, júl) účelovej dotácie poskytnutej 
ŠK SFM Senec berú na vedomie. 
 
Hlasovanie : 
Za :    7  (všetci prítomní) 
 
K bodu 3) 
Tajomníčka komisie informovala o čerpaní dotácií podľa VZN č. 1/2012, ktorým sa určuje 
spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Senec. Podľa Čl. 6 ods. 1 tohto 
VZN  (schvaľuje MsZ) bola poskytnutá dotácia FO a PO v celkovej výške 160.950 €, 
s jedným  žiadateľom (FMS), ktorému MsZ priznalo dotáciu  1500 € ešte nie je podpísaná 



zmluva, jeden žiadateľ (p. Kontsek) vrátil poskytnutú dotáciu 500 €  z dôvodu, že ju nevie 
využiť na ten účel, na ktorý mu bola poskytnutá. 
Podľa Čl. 6 ods. 2 VZN č. 1/2012 (schvaľuje primátor mesta) bola poskytnutá dotácia 
nasledujúcim žiadateľom : 
- Ivan Stankovič – na 12. ročník beach volejbalového turnaja – 200 € na tričká pre účastníkov 
turnaja  
- Stanislav Krajč ml.– príspevok na zakúpenie letenky do Bostonu USA, na hosťovanie do 
hokejového mužstva HC Boston Bandits Juniors od 1.8.2012 do 31.3.2013 - 200 € 
- Dávid Sowiński – dotácia na zakúpenie rybárskej výbavy (navijak, nástrahy, prút) kvôli 
účasti na Majstrovstvách SR v Prívlači – 100 €. 
Rozpočet        -  167 600 
Vyčerpaných  -  160 950 
FMS - ešte nevyčerpané   -     1 500 
Celkom   162 450 
 
Zostatok -    5 150 € 
 
- predseda komisie – zistiť, či Ivan Stankovič dostal oprávnene dotáciu, keďže MsZ mu 
neschválilo dotáciu z dôvodu, že neskoro vyúčtoval dotáciu v predchádzajúcom roku. 
 
Uznesenie č. 6/2012 
 
Komisia športu pri MsZ berie na vedomie informáciu o poskytnutých dotáciách a pri 
prideľovaní ďalších dotácií   o d p o r ú č a   zohľadniť športové kluby a jednotlivcov, ktorí 
sa pravidelne zúčastňujú športových súťaží a reprezentujú mesto Senec.   
 
Hlasovanie : 
Za :    7  (všetci prítomní) 
 
K bodu 4) 
 
 

Návrh dotácie 2013 2014 2015 

Dotácie pre športové kluby 85 000 € 100 000 € 
 

140 000 € 
 

Športovec roka 3 750 € 4 000 € 
 

4 500 € 
 

Ďalšie ročníky Behu okolo SJ 2 500 € 3 000 € 
 

4 000 € 
 

Senecké olympijské dni, Senecká latka, 
Beh zdravia 

3 750 4 000 € 
 

4 500 € 
 

 
 
 
 
 



Uznesenie č.7/2012 
 
Komisia športu pri MsZ v Senci predkladá  návrh rozpočtu pre športové aktivity v meste 
Senec na roky 2013, 2014 a 2015 a    d o p o r u č u j e  Mestskému zastupiteľstvu v Senci 
návrh schváliť v predloženej podobe.  
 
Hlasovanie : 
Za :    7  (všetci prítomní) 
 
 
K bodu 5) 
2. ročník Seneckého behu okolo Slnečných jazier – organizačné zabezpečenie behu 
-  presunuté financie na beh, ktoré neboli vyčerpané na športovca roka cca 1100 € 
-  vyrobia sa štartovné čísla pre pretekárov, ktoré sa budú využívať aj v nasledovných     
   ročníkoch a budú sa dať využiť na iné akcie organizované mestom 
- akcia je písomne nahlásená na SCR s.r.o (máme už aj písomný súhlas), takisto na OO PZ, 
  Hasičskej stanici Senec a MsP bola požiadaná o súčinnosť 
- zicherky zabezpečí Mgr. Chríbik 
- trasa bude predlžená o cca 1,5 km – celková dĺžka 8,75 km , na poslednej bráne SJ  pôjdu  
  pretekári pri reckom cintoríne, nie je to štátna cesta, netreba povolenie na zastavenie           ,    
  prevádzky, budú to zabezpečovať príslušníci MsP, bude viac kategórií pri mládeži, takisto  
  bude juniorská kategória a nordic walking 
- štartovné sa nebude vyberať 
- p. predseda zabezpečil niekoľko sponzorov,napr. Aquatrade Zvolen - pitný režim pretekárov 
  Jana – minerálna voda, Stavrem – pre víťazov poukážky so zľavou na podlahové krytiny, 
  Oriflame - ceny pre mužov aj ženy, takisto Mrs. Sporty, JAKO – p. Prúčny,  
- Futbalová miniliga Senca – propagácie – stránka behu www.seneckybeh.fms.sk   
- pre bezpečnosť pretekárov aj divákov zabezpečiť zábrany – p. Bondorová, takisto lavičky do 
  do stanu, ktorý poskytne klub PICCARD Senec /dohoda s p. Lysičanom/ 
- prezliekarne, šatne – od starých pánov p. Kolembus 
- DJ predbežne dohodnutý je p. Matejka 
- časomerači zabezpečení – p. Chríbik 
- stupeň víťazov zo ZŠ Tajovského – p. Bondorová  . 
 
Na záver k bodu 1) 
Predseda komisie poďakoval všetkým, ktorí počas leta zorganizovali viacero športových 
akcií, hlavne na Slnečných jazerách. Poďakoval hlavne PICCARDU Senec za výbornú 
spoluprácu. 
Štúdia Mestskej športovej multifunkčnej haly, ktorá bola komisii predložená na poslednom 
zasadnutí, bola odprezentovaná na MsZ 21.6. . Pán primátor má ďalšiu štúdiu v hodnote 4,080 
mil. € . Čaká sa na ďalšie kroky zo strany vedenia mesta.  
 
Členovia komisie sa dohodli, že kvôli organizačnému zabezpečeniu sa ešte stretnú 24.9.2012  
o 17:00 hod. v amfiteátri.     
 
 
Tajomníčka komisie :                                                                                 Predseda komisie : 
 Bc. A. Bondorová                                                                                         Ing. J. Gubáni 
 
                                                    Overovateľ: p. Kolembus 


