Program zasadnutia komisie kultúry a športu zo dňa 14.02.2019

Začiatok: 15:00 hod.
Miesto konania: MKŠS Kysucké Nové Mesto
Prítomní: viď. Prezenčná listina
Prítomní členovia komisie prerokovali:

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Predstavenie sa členov komisie
Rozpočet MKŠS na rok 2019
Návrhy športových a kultúrnych aktivít MKŠS na I. polrok 2019
Prerokovanie žiadosti o zaradenie športového klubu „Škola vzpierania“ a „Hasičského
športového klubu mládeže“ pod MKŠS Kysucké Nové Mesto
6. Návrh o navýšenie a úpravu rozpočtu MKŠS pre športové a kultúrne akcie
7. Návrhy na ocenenie najlepšieho športovca/športovkyne za rok 2018
8. Návrhy členov komisie na vykonanie kontroly čerpania združených finančných
prostriedkov Futbalového klubu mládeže (mesto + Schaefler)
9. Návrhy pre programové vyhlásenie mestského zastupiteľstva 2018 – 2022
10. Rôzne
11. Záver

K bodu 1
Určenie podpredsedu komisie kultúry a športu - Martin Priečko.
Prítomní členovia hlasovali: 11 za

K bodu 3 a 4
Riaditeľ MKŠS informoval o rozpočte MKŠS a naplánovaných akciách na prvý polrok 2019
Prítomní členovia odporúčajú MZ schváliť rozpočet MKŠS
K bodu 5
Členovia komisie berú na vedomie žiadosť športového klubu „Škola vzpierania“ a
„Hasičského športového klubu mládeže“ o zaradenie pod MKŠS
Rozpočet MKŠS pre rok 2019 je vypracovaný a nepočíta s ďalším občianskym združením.

K bodu 6
Akcie organizované MKŠS, cena primátora mesta, cena mesta KNM, navýšenie financií pre
„Galavečer najlepší športovec za rok 2018“, nákup zdravotníckych pomôcok (defibrilátory
3ks – 1ks mestská športová hala, 1ks MKŠS a 1ks MsÚ – MP a vyškolenie pracovníkov na
ich používanie) pre športové a kultúrne akcie poriadané mestom alebo MKŠS.
Podpora kultúrnych akcií – divadlá, tanečné a hudobné súbory.
Akcia „Varenie kapustnice“ v obvode Clementisova, súťaž vo varení kapustnice a podávanie
mäsových výrobkov.
Zriadenie FAN- KLUBU futbalu (výroba šálov, upomienkových a propagačných predmetov).
Hádzaná – rozšírenie činnosti – mládež.
Zakúpiť informačné tabule pre lepšiu informovanosť občanov (20ks t.j. do každého
volebného obvodu 2ks). LCD obrazovka na reklamnú a marketingovú činnosť.
Turnaj mestských obvodov vo futbale – návrh p. Jaroslav Šidlo.
Sezónne zriadenie mobilnej ľadovej plochy prenájmom, prenosná ľadová plocha – drevené
podložie, otvorené priestranstvo, rozmery 40 x 20 m, hrúbka ľadu 3 cm, technológia výroby
ľadu do + 8 stupňov Celzia.
K bodu 7
Návrhy na najlepšieho športovca/športovkyňu za rok 2018 – galavečer – program,
vyhodnotenie, občerstvenie.
Kategórie:


žiaci, žiačky
Liliana Gočová
Samuel Kotrč
Lucia Ševčíková
Lucia Kubaščíková







1.miesto M-SR vzpieranie
1.miesto M-SR judo
1.miesto M-EU šach
judo

juniori, juniorky, dorastenci, dorastenky
Terézia Kuriaková

1.miesto MS – rádioorientačný beh

Lukáš Hollý

1.miesto MS rybolov

dospelí

talenty

Lucia Ondrúšková


atletika

kolektívy
hádzaná, mažoretky, florbal, futbal



tréner
Peter Papík, Vladimír Vrábel - vzpieranie



čestné ocenenie
Jaroslav Mikovčák – turistika - za dlhoročnú prácu pri organizovaní
turistických akcií a značkovaní turistických trás

K bodu 8
Členovia komisie sa uzniesli, že počkajú na výsledok kontroly, ktorú vypracuje kontrolórka
mesta. Komisia nenavrhla vytvoriť komisiu na kontrolu čerpania finančných prostriedkov FK
mládeže.
K bodu 9
Návrh pre programové vyhlásenie MZ 2018-2022.
Výstavba novej multifunkčnej športovej haly – vypracovať štúdiu, hľadať lokalitu pozemok
cca 2 000 m2, (parkoviská a športové využitie pre oddiely hádzaná, volejbal, florbal.
Prítomní členovia hlasovali:
11 za
Spracovať a vydať monografiu mesta KNM – M.Priečko.
Prítomní členovia hlasovali:
11 za
K bodu 10
Návrh – Martin Priečko člen redakčnej rady Zvesti KNM.
Prítomní členovia hlasovali:

11 za

Zapájanie sa škôl do výziev: Výzva COOP Jednota, rôzne typy podporovaných aktivít.
Predstavenie štúdie plavárne – M.Piňák
Zapísal: Kováčiková Renáta
V Kysuckom Novom Meste 27.2.2019
Dušan Mičian
predseda komisie

