MESTO BREZNO
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

Číslo spisu:
MsÚ-2017/5487-02

Brezno
14.9.2017

ZÁPIS č. 06/2017
zo zasadnutia komisie pre šport dňa 12.9.2017
Prítomní:
Predseda komisie:
Členovia komisie:

Mgr.Daniel Struhár
Ing. Milan Macuľa Jozef Tokár, Pavel Miháľ, Mgr. Zuzana Rybárová,
Ing. Milan Hašan

Sekretár komisie:

Mgr. Janka Štulajterová

Ospravedlnení:

Ing. Ján Pampurík, Adriana Miseje, Ing. Peter Dvorský

Rokovanie viedol:

Mgr. Daniel Struhár, predseda komisie pre šport

Program:
1/
Otvorenie
2/
Kontrola plnenia uznesení
3/
Vyhodnotenie podujatí organizovaných cez prázdniny, plánované na september
4/
Prerokovanie materiálov predkladaných na rokovanie MsZ – Správa o činnosti TS za
1. polrok 2017
5/
Rôzne
6/
Ukončenie

K bodu 1/
Zasadnutie otvoril a prítomných privítal predseda komisie pre šport Mgr. Daniel Struhár.
K bodu 2/
Kontrola plnenia uznesení
Všetky uznesenia prijaté na zasadnutí komisie pre šport sú splnené.
K bodu 3/
Vyhodnotenie podujatí organizovaných v letných mesiacoch:
Podujatia, ktoré boli zorganizované:
1. Beh olympijského dňa na futbalovom štadióne (sprievodné podujatia streľba zo
vzduchovky, streetbal)
2. Aréna Brezno
- krasokorčuliarsky camp
- hokjoevý camp
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-

Škola hokejového brankára – Ján Filc – Sprievodným podujatím bol otvorený
tréning, ktorého sa zúčastnili aj jeho absolventi – Lašák, Halák, Čiliak,
a ostatný

Cyklomaratón po stopách Martina Rázusa
Futbalový turnaj o pohár primátora na Mazorníku – 2. ročník
Workoutový deň – 1. ročník
Beh nočným Breznom (sprievodné podujatia pre deti a rodiny – MiniHugobike, Beh
rodiny s deťmi v mestskom parku)
7. Šachový turnaj
8. Joga v mestskom parku
3.
4.
5.
6.

Pripravované podujatia na September 2017
- Rozlúčka s letom v lese nad Kauflandom
- Hasičská súťaž na námestí v Brezne
- Beh okolo Mostárne – 45. ročník cezpoľný beh (futbal.štadión)
- Cena Alojza Sokola ako Memoriál M.Zavarskej – štafety (futbal.štadión)

K bodu 4/
Prerokovanie materiálov predkladaných na rokovanie MsZ – Správa o činnosti TS
mesta Brezna za I. polrok 2017.
Členovia komisie pre šport pri MsZ sa zaoberali predkladanou správou, jej časťou 4/ Správa
športových objektov.
Na zasadnutí komisie pre šport sa zúčastnil p. Jozef Cibuľa – správca budov, zástupca TS.
Prítomných členov komisie informoval o prevádzke a technickom stave jednotlivých
športových objektov a to: zimný štadión, plaváreň, tenisové kurty, korčuliarsky okruh,
multifunkčné ihrisko pri zimnom štadióne a na ul. 9. mája. Ďalej informoval o postupe
rekonštrukčných prác na telocvični pri plavárni.
Na základe diskusie členovia komisie žiadajú:
- riešiť možnosti pre jednotlivé športové kluby v priestoroch Arény a vyčleniť finančné
prostriedky na úpravu priestoru pre rôzne športy v priestoroch Arény
- riešiť chladenie
- počas konania najvyššej slovenskej súťaže v krasokorčuľovaní v januári zrušiť
komerciu
- umiestniť kameru na multifunkčné ihrisko na ul. 9. mája a do Arény
- od hokejistov počas hokejových zápasov zlepšiť usporiadateľskú služby
K uvedenému bodu členovia komisie prijali jednohlasne uznesenie č.9/2017.

K bodu 5/
Rôzne
Jozef Tokár
- poďakoval technickým službám za servis pri jednotlivých akciách
- vyjadril nespokojnosť s pokračovaním prác na telocvični pri plavárni
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Pavel Miháľ
požiadal o informácie týkajúce sa financovania nájomného pre krasokorčuliarov. Uviedol, že
už pred 2 mesiacmi zaslali na mestský úrad faktúru.

K bodu 6/
Po prerokovaní bodov programu podpredseda komisie poďakoval prítomným za účasť
a o 1815 h. ukončil zasadnutie komisie.

Mgr. Daniel Struhár v.r.
predseda komisie
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