Zápisnica
zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri Mestskom zastupiteľstve v Čadci
zo dňa 08. 01. 2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ďalej boli prítomní predsedovia športových klubov.
Program:
1. Otvorenie.
2. Ústna informácia vedúcich športových klubov o športovej a ekonomickej činnosti
za II. polrok 2017 (predsedovia klubov)
3. Schválený rozpočet pre športové kluby v pôsobnosti mesta Čadca na rok 2018
4. Rozdelenie dotácií športovým klubom na rok 2018 na základe žiadosti
k 15. 11. 2017
5. Prejednanie návrhov zásad pre udelenie titulu „Športovec roka 2017“
6. Diskusia
7. Záver

K bodu 1
Zasadnutie komisie otvoril JUDr. Peter Strapáč, PhD., predseda komisie. Privítal
prítomných na zasadnutí, ktoré bolo rozšírené o vedúcich jednotlivých športových klubov.
Zasadnutie prebiehalo podľa schváleného programu.
K bodu 2
Vedúci jednotlivých športových klubov podali ústnu informáciu o činnosti a jednotlivých
športových akciách, dosiahnutých výsledkoch a hospodárení s finančnými prostriedkami, ktoré boli
schválené MZ na rok 2017.
K bodu 3
Informáciu o rozpočte mesta Čadca pre oblasť športu predložil vedúci OŠKMaŠ PaedDr. Ján
Polák. Na rok 2018 pre úsek športu mestské zastupiteľstvo schválilo sumu 120 tis. EUR.
K bodu 4
Členovia komisie navrhujú pre jednotlivé športové kluby finančnú čiastku uvedenú v prílohe
č. 1. Tento návrh bude postúpený na rokovanie mestskej rady.
K bodu 5
Športové kluby navrhnú členom komisie do 19. 01. 2018 športovcov, ktorí budú zaradení do
návrhu výberu športovca roka 2017. Výber športovcov sa uskutoční na zasadnutí komisie
v poslednom týždni januára, samotný akt vyhodnotenia športovca roka 2017 sa plánuje v druhej
polovici mesiaca februára 2018. Všetko, čo s vyhodnotením súvisí /diplomy, pozvánky,
občerstvenie, .../ zabezpečí oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ Čadca.
K bodu 6
JUDr. Peter Strapáč informoval prítomných o prioritách športu a vyslovil spokojnosť
s činnosťou jednotlivých športových klubov.

Mgr. Milan Pollák pripomenul minuloročné zvýšenie dotácie pre futbal, v tomto roku sa
dotácia pre tento šport opäť navýšila. Tiež prítomných informoval o zmene trasy Kysuckého
maratónu a to Čadca – Stará Bystrica a späť. Prvé ročníky začínali na tejto trase.
Mgr. Marián Ponek poznamenal, že pokiaľ klub robí dobrú činnosť a rodičia majú záujem
tam deti umiestňovať, je potrebné zvýšiť členský príspevok. Taktiež upozornil na platný zákon
o športe a možnostiach využitia financií od štátu.
Ing. Eleonóra Grambličková poznamenala, že všetci v komisii hovoria o podpore mládeže
v oblasti športu, ale futbalový klub väčšinu finančných prostriedkov vynakladá na dospelých. Je
nutné prehodnotiť dotácie jednotlivým klubom podľa výsledkov.
Mgr. Eduard Gábriš informoval prítomných o postupe zväzu vo financovaní, tiež navrhol
zvýšiť dotácie pre hokejbal.
Mgr. Tomáš Urbaník poznamenal, že hokejbal má pokles základne oproti minulým rokom,
vplyv na pokles má nevyhovujúce ihrisko. Verí, že po výstavbe areálu nastane nárast členov.
PaedDr. Ján Polák upozornil prítomných na to, že niektoré kluby nedostatočne vyúčtovali
dotácie, stále dochádza k porušovaniu finančnej disciplíny. Pri zistení nedostatkov sa môže stať, že
klub bude musieť určitú čiastku vrátiť.
K bodu 7
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončil.
Príloha č. 1
Dotácie športovým klubom v meste Čadca na rok 2018
08 – Rekreácia, kultúra, náboženstvo

Schválený rozpočet: 120 000,- EUR
Športový
klub

P.č.
1.

Mestský stolnotenisový klub
Čadca

Športový klub polície Čadca
- Goralmarathon, Goralfest
2. - Goralman Čadca
- oddiely ŠKP
3. TJ Slávia CAISSA Čadca
4.

Klub Kysuckého maratónu
Čadca

TJ Lokomotíva Čadca
- oddiel saní
5.
- turistický oddiel
- volejbalový oddiel

Požiadavka
športového
klubu
2018
15 000,6 000,1 500,2 000,2 500,-

Návrh komisie
mládeže a
športu

1 000,-

2 000,-

22 000,-

6 000,-

5 000,-

Kysucká hokejbalová únia
Čadca

5 000,-

1 000,-

7. Kysucká šachová škola Čadca

3 000,-

2 000,-

8. Klub karate ZZO Čadca

5 000,-

3 500,-

9. OZ ŽABKA Čadca

3 150,-

2 000,-

10. Futbalový klub Čadca

85 000,-

78 000,-

11. Bunkai karate Čadca

4 500,-

500,-

12. Športový klub Čadca-Horelica

1 500,-

1 500,-

6.

13.

Športové a kultúrne centrum
Milošová

3 000,-

1 000,-

14.

Mestský športový klub hádzaná Čadca

4 000,-

2 500,-

15. Tenisový klub ZZO Čadca

4 500,-

1 000,-

16. Atletický klub ZZO Čadca

4 000,-

3 000,-

174 650,-

120 000,-

SPOLU

Mestské
zastupiteľstvo

10 000,-

3 000,-

6 000,-

Návrh
mestskej
rady

JUDr. Peter Strapáč, PhD., v. r.,
predseda komisie

Zapísal: PaedDr. Ján Polák

