Správa
o činnosti komisie športu pri Mestskom zastupiteľstve v Poltári
za rok 2011.
Komisia pracovala v zložení v akom boli jej členovia schválení Uznesením číslo 2/2011
Mestským zastupiteľstvom v Poltári na svojom zasadnutí dňa 21.1.2011.
Komisia pracuje v tomto zložení:
Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:

p. Marian Bodnár
MUDr. Radovan Baník
Zuzana Chrtianska
Eva Dudášová
Adrián Lašák
Ing. Jaroslav Štrba
Ján Valentíny
Ing. Peter Žilák

Poslaním komisie športu pri Mestskom zastupiteľstve v Poltári je rozvoj telesnej
kultúry školopovinnej mládeže mesta Poltár, ako aj zabezpečenie športovania občanom mesta
a širokej verejnosti. Na území mesta Poltár pôsobia dva registrované športové kluby a to FK
Sklotatran Poltár a MVK Poltár. MVK Poltár v priebehu roka 2011 úspešne reprezentoval
mesto na majstrovských zápasoch. Dve členky tohto klubu boli nominované v reprezentácii
Slovenska na majstrovstvách sveta vo volejbale, ktoré sa konali v Turecku.
Komisia zasadá podľa potreby. V hodnotenom období zasadala celkom 3 x a zakaždým
bola uznášaniaschopná a na rokovaniach sa zúčastňovala väčšina členov pravidelne.
Z rozpočtu mesta Poltár na rok 2011 bolo pre komisiu chválených 1.395 €. O použití
finančných prostriedkov rozhodovali členovia hlasovaním. Na základe uznesení bola
vyčerpaná celá finančná čiastka.
Február:
Na prvom zasadnutí dňa 17.2.2011 členovia prejednali možnosť žiakov futbalového
družstva, zúčastniť sa Medzinárodného mládežníckeho turnaja v Prešove. Keďže sa členom
komisie nepodarilo zabezpečiť krytie finančných nákladov na toto podujatie od sponzorov,
žiaci sa tohto turnaja nezúčastnili.
Jún:
Na zasadnutí dňa 13.6.2011 sa členovia komisie zaoberali organizovaním plaveckej
štafety, ktorá sa konala 28.6.2011.

-2Uznesením č. 1/2011 bola členmi komisie schválená dotácia vo výške 550 € pre MVK Poltár.
Uznesením č. 2/2011 bol schválený finančný príspevok vo výške 550.-€ pre FK Sklotatran
Poltár, na zakúpenie vecných cien, diplomov a na zabezpečenie stravy pre zúčastnené
družstvá turnaja z príležitosti memoriálu Milana Zavaterníka a 90. výročia založenia FK
Poltár.
Uznesením č. 3/2011 bol schválený príspevok vo výške 33.- € pre Klub Slovenských turistov
– Clara Utekáč na čiastočné krytie nákladov.
December:
Zasadnutie sa uskutočnilo 6.12.2011. Pri kontrole čerpania finančných prostriedkov
bolo zistené, že finančné prostriedky vo výške 33.- € schválené pre Klub Slovenských turistov
– Clara Utekáč neboli vyčerpané, preto boli spolu so zostatkom 262 .- € komisiou pridelené
Základnej škole na Ulici slobody. Spomenutá škola organizovala počas celého roka športové
akcie pre deti v rôznych športových oblastiach.

Marián BODNÁR v. r.
predseda komisie

V Poltári 1.3.2012
Vypracovala: Zuzana Chrtianska

