
Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri Mestskom zastupiteľstve v Čadci zo dňa 8. 3. 2011

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

P r o g r a m :
1. Otvorenie.
2. Návrh a tvorba kritérií na prideľovanie dotácií športovým klubom.
3. Rozpočet na rok 2011 – športové kluby, resp. Mestský športový klub Čadca /ďalej MŠK/.
4. Návrh a diskusia k zriadeniu MŠK.
5. Rôzne.
6. Záver.

K bodu 1
 Zasadnutie otvoril a viedol Eduard Gábriš, predseda komisie a Marián Kráľ, vedúci 
referátu mládeže a športu MsÚ Čadca.

K bodu 2
 Členovia komisie a prizvaní zástupcovia čadčianskych športových klubov sa po diskusii 
zhodli, že kritériá na prerozdeľovanie financií z rozpočtu mesta sú základom a podnetnými 
návrhmi vytvorili základ pravidiel, ktoré by sa po zriadení MŠK Čadca stali súčasťou štatútu 
tejto organizácie, prispeli by k upokojeniu vzťahov medzi klubmi a zaručili by korektné 
a systémové prerozdelenie prostriedkov. 
 Kritériá budú členovia komisie a športové kluby pripomienkovať do najbližšieho 
zasadnutia, ktoré je naplánované na záver mesiaca apríla 2011.

K bodu 3
 Viď príloha. Členovia komisie jednohlasne prijali návrh, ktorý vzišiel z diskusie 
a pripomienkovania, ktoré prebiehalo permanentne od posledného zasadnutia komisie /16. 2. 
2011/.
 Zúčastnení akceptovali a pozitívne prijali návrh vedenia mesta, aby sa do leta 2011 
pripravil návrh zriadenia MŠK Čadca a akceptovali sumu 55 000,-- €, ktorá by mala byť zvýšená 
o 10 000,-- € buď Mestskou radou Čadca alebo priamo Mestským zastupiteľstvom Čadca /ďalej 
MZ/.

K bodu 4
 Zúčastnení členovia komisie a najmä zástupcovia jednotlivých klubov pozitívne prijali 
návrh vedenia mesta a predsedu komisie, aby sa do leta 2011 pripravil návrh zriadenia MŠK 
Čadca a v mesiaci júni, prípadne júli, aj zriadil. Mnohé kluby sa vyjadrili veľmi pozitívne, 
pretože šport b y získal aj inštitucionálnu a organizačnú štruktúru, ktorá by zvýšila jeho 
postavenie v rámci celého mesta.

K bodu 5



 V tomto bode vyjadril záujem o vstup do komisie zástupca stolnotenisového oddielu. 
Komisia odporúča MZ, aby uznesením upravilo maximálny počet členov v komisii, aby mohli 
byť prijatí za členov komisie aj ďalší členovia klubov, ktorí majú záujem v nej pracovať. Ide 
o to, aby jednotlivé športy mali v komisii svoje zastúpenie.
 Bol oznámený termín a miesto oceňovania najlepších športovcov mesta Čadca za rok 
2010 a to 31. 3. 2011 o 13.00 hod. v estrádnej sále Domu kultúry v Čadci.

K bodu 6
Predseda komisie a vedúci referátu poďakovali prítomným za účasť, vyjadrili spokojnosť 

s početnou účasťou, konštruktívnou diskusiou a takmer trojhodinové stretnutie uzavreli 
s návrhom termínu ďalšieho zasadnutia komisie, ktoré by sa malo uskutočniť koncom apríla 
2011. 

Mgr. Eduard   G á b r i š
     predseda Komisie mládeže a športu

P r í l o h y :
- prezenčné listiny zo zasadnutia komisie
- návrh komisie na prerozdelenie dotácií športovým klubom

Na vedomie:
- športové kluby v meste Čadca



Príspevky  športovým  klubom  v  meste  Čadca  na  rok  2011Príspevky  športovým  klubom  v  meste  Čadca  na  rok  2011Príspevky  športovým  klubom  v  meste  Čadca  na  rok  2011

SUBJEKT požiadavka návrh  komisie

1Futbalový  klub  Čadca 75000 10000
2Mestský  stolnotenisový  klub  CERESIT  
Čadca

35000 5000

3Klub  karate  ZZO  Čadca 10000 2500
4TJ  LokomoNva  Čadca 8700 3200
5Hádzanársky  klub  Pratex  Čadca 24550 3700
6Športový  klub  polície  Čadca 7000 200
7TJ  Slávia  CAISSA  Čadca 20000 2500
8Klub  Kysuckého  maratónu  Čadca 12000 3450
9Kysucká  hokejbalová  únia  Čadca  
(družstvá  mládeže)

15000 1500

10BVC  Čadca 1700 0
11Športový  klub  Čadca  -‐  Horelica 4640 0
12Mestská  únia  malého  futbalu  Čadca 5000 0
13Školské  športové  stredisko  karate  

Čadca  Žarec
2322 200

14Klub  naturálnej  kulturis^ky 3500 0
15Tenisový  klub  ZZO  Čadca 2000 300
16Mestský  plavecký  klub  Čadca 1600 300
17OZ  Žabka  Čadca 3600 400
18Športovo-‐strelecký  klub  pri  ZŠ  Čadca  

Podzávoz
5000 750

19JSC  educa^onis  -‐  florbal 13500 0
20TJ  Slávia  Čadca 700 0
21Benfica  GEMM 3000 1000

FK  Čadca  –  dlh  mesta  z  roku  2010 30000
SPOLU 253812 65000

Príloha uznesenia komisie zo dňa 8. 3. 2011


