
Z Á P I S N I C A   č.  3/2016 

                 zo zasadnutia Komisie športu pri MsZ v Senci konaného dňa 05.09.2016 

 
Prítomní :  Ing. Gabriela Rebrošová, Mgr. Vladimír Chríbik,  Ivan. Kolembus, Ing. Jana 
Némethová, František Gábriš , Patrik Pomichal,  
Ospravedlnení:  Ing.Juraj Gubáni, Mgr. Róbert Jonáš, Karol Bednárik                             
Prizvaní :  zástupcovia novozaloženého OZ Senecký beh  
 
Program :  
1) Informácia predsedu komisie  
2) Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2012 Mesta Senec, ktorým sa určuje spôsob a metodika dotácií  
    z rozpočtu Mesta Senec 
3) VI. ročník Seneckého behu okolo Slnečných jazier – organizačné zabezpečenie podujatia    
4) Rôzne 
5) Záver 
 
 
K bodu 1) 
Pri neúčasti predsedu komisie Ing. Juraja Gubániho dnešné rokovanie viedla podpredsedníčka 
komisie Ing. Gabriela Rebrošová, ktorá navrhla, aby sa bod 1) vynechal z dôvodu 
neprítomnosti predsedu a aby sa pokračovalo ďalším bodom programu. 
 
Hlasovanie :       za – 6                  proti – 0            zdržal sa -   0 
 
Za overovateľa zápisnice bol určený Patrik Pomichal. 
 
                         
K bodu 2) 
Členovia komisie zobrali na vedomie predložený Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2012 
s pripomienkami 
-Ing. Némethová – bolo by treba rozšíriť tlačivo – žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu 
mesta, viac údajov o žiadateľovi, veľmi dobre ho vypracovaný MsÚ Prešov 
- Ing. Rebrošová – upresniť účinnosť dodatku, teda či sa dodatok bude vzťahovať aj na 
dotácie poskytnuté v roku 2016, resp. na novo poskytnuté dotácie.  
 
  
Hlasovanie :       za – 5                 proti – 1            zdržal sa -   0 
 
                         
K bodu 3) 
Prizvané zástupkyne  novozaloženého OZ Senecký beh  (ešte nie sú zaregistrovaní na MV) 
Sylvia Urbancová a Marcela Ficeková  informovali o činnosti  ich členov, aktívne tréningy 
majú 2x do týždňa – beh, aj triatlonistov majú. Pravidelne sa zúčastňujú rôznych bežeckých 
súťaží po celom Slovensku, medzi inými aj na Košickom maratóne.  
Prisľúbili pomoc pri organizácii VI.ročníka Seneckého behu čo sa týka registrácie, sponzorov, 
pomoc 10 študentov atď.,  a zo svojich skúseností z týchto podujatí sa snažili poradiť ako 
vylepšiť Senecký beh . 
 



 
- 2   - 

 
Podpredsedníčka s tajomníčkou komisie predostreli úlohy ohľadom organizačného 
zabezpečenia podujatia, konkrétne pre každého člena a Ing. Rebrošová pošle písomne mailom  
harmonogram a rozdelenie úloh. 
Do 16. 9. 2016 majú najneskôr nahlásiť výsledky splnenia úloh. 
Štartovné 3€, vyzbierané peniaze budú použité na charitatívny účel.  
 
K bodu 4) 
Návrh rozpočtu na roky 2017, 2018, 2019 
 

        Komisia športu pri Mestskom zastupiteľstve v Senci na svojom zasadnutí dňa  5. 9. 2016  
sa uzniesla na  nasledujúcom návrhu rozpočtu na roky   2017 , 2018 a 2019 : 

 a/ Alternatíva č. 1 :        

 

Návrh dotácie 2017 2018 2019 

Dotácie pre športové kluby 180 000 € 200 000 € 250 000 € 

Športovec roka    5 500 €    6 000 € 7 000 € 

Ďalšie ročníky Behu okolo SJ     6 000 €     7 000 € 10 000 € 

Senecké olympijské dni, 
Senecká latka, beh zdravia 

         4 000 €    4 200 € 
      4 400 €         

 

b/ Alternatíva č. 2 : 

Komisia športu pri MsZ žiada MsÚ a MsZ rátať každoročne s paušálnou hodnotou 2% 
z rozpočtu mesta Senec a prideliť tak výslednú sumu na Dotáciu pre športové kluby.  

Hlasovanie :       za – 6                 proti – 0            zdržal sa -   0 
 
-Mgr.Chríbik – koordinátor športu – otvoriť otázku na MsZ 
-Ing.Némethová – informácia o stave, či sa robí koncepcia športu, kto ju robí, organizácia 
PRO ROZVOJ, ktorá by ju mala robiť pre mesto podľa OR začala svoju činnosť v polovici 
augusta 
-Ing.Némethová – na programe zasadnutia MsZ (bude sa konať 8.9.2016 ) je bod ohľadom 
vytvorenia účelového fondu pre MŠK Senec, prečo to obišlo komisiu športu, prečo by bol 
vytvorený iba pre futbal a nie aj pre ostatné športy 
-Ivan Kolembus – podal vysvetlenie, že ide o dve veci :  účelový fond  a rezerva, ktorá bola 
ponechaná pri rozdeľovaní dotácií v marci z dôvodu situácie v  ŠK Senec. Po splnení 
podmienok ohľadom seneckého futbalu a to prebratie existujúcich družstiev po ŠK Senec– 
táto rezerva sa pridelí MŠK Senec. 



-Ing.Rebrošová predniesla požiadavku p.Gabriela Csémyho ohľadne vybudovania 
bezbariérového prístupu na 1.poschodie do haly stolného tenisu, nakoľko sa stal členom STK 
Senec. Komisia konštatovala, že uvedené nie je v jej kompetencii riešenia. 
 
 
K bodu 5) 
Po vyčerpaní všetkých bodov  programu podpredsedníčka komisie poďakovala všetkým za 
účasť a ukončila rokovanie. 
 
 
 
 
Bc. Alžbeta Bondorová                                                                  Ing.Gabriela Rebrošová 
tajomníčka komisie                                                                         podpredsedníčka komisie 
 
 
 
 
 
                                            Patriik Pomichal 
                                            overovateľ 
  
 
 
 
 
 


