
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, konaného dňa 9.06.2016 

Prítomní:    

 

  Ľubomír Horný, predseda  

      Dominik Gabriel, člen 

  Eduard Hartman, odborník pre šport 

      JUDr. Danica Birošová, člen  

  Bc.Katarína Kubíková, garant komisie      

  Ing. Jana Barnová, garant komisie       

 

Ospravedlnení: 

     Joana Detoni, prac. pre prácu s mládežou 

     Ing. Vladimír Mráz, pracovník pre šport 
     Světluše Rajnincová, odborník pre mládež 

 

P R O G R A M :   

1. Privítanie 

2. Koncepcia športu na území mesta Trenčín 

3. Predbežný návrh rozpočtu na rok 2017 

4. Rôzne 

5.   Záver 

 

K bodu č. 1 
Zasadnutie komisie viedol predseda komisie Ľ. Horný. V úvode privítal prítomných,  

oboznámil ich  s programom zasadnutia.   

Komisia jednohlasne schválila program zasadnutia komisie. 

 

Komisia odsúhlasila program zasadnutia:  

Za:  4  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 2 
 Predseda komisie p. Horný oboznámil prítomných s rokovaním klubov pôsobiacich 

na území mesta Trenčín ako napr.: AS Trenčín, Dukla a.s., AS Hádzaná, Dukla n.o., 1.FBC 

Florbal a iné, kde bol vznesený návrh, aby sa 5 nosných športov v meste Trenčín, 

podporovalo priamo z rozpočtu mesta. Po dohode pravidiel by bola pridelená dotácia 

jednotlivým klubom. 

Ostatné športy by sa podporovali ako doteraz,  tzn. žiadosti na činnosť a projekty, podľa 

príslušného VZN. 

Komisia navrhuje nájsť v rozpočte mesta na rok 2017 financie v objeme 200 000 eur na 

podporu spomínaných klubov. 

 

Komisia  navrhla a odporučila : 

podporiť nosné športy v meste Trenčín, priamo z rozpočtu mesta. 

Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

Ďalej komisia mládeže a športu poveruje p. Mráza na predloženie analýzy súčasného 

stavu športu v meste Trenčín.   

 



 

 

K bodu 3  

Komisia sa dohodla na návrhu rozpočtu na rok 2017 nasledovne: 

 

Dotácia na šport                              50 000 eur 

Mládež                                            10 000 eur 

Výnimočné akcie                            20 000 eur 

Podpora strategických športov     200 000 eur 

 

 

Komisia navrhuje a odporúča: 

návrh programového rozpočtu na rok 2017. 

Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu č. 4 
P. Mráz preverí, či TTS Trenčín (p. Supeková) dodržala postup pri podaní žiadosti na 

činnosť v r. 2016, a ak áno, prečo nebola žiadosť zaradená do zoznamu žiadateľov. 

Zodpovedný: Ing. Mráz 

 

Trenčianska koruna vrchárska – cyklistické preteky, sa obrátila na Mesto Trenčín so 

žiadosťou o pomoc pri vyhodnotení akcie formou symbolických cien, zabezpečenie 

priestorov a pod. Komisia Mestu Trenčín odporúča túto pomoc TKV poskytnúť. 

Zodpovedný:  Ing. Mráz       

  
K bodu č. 5 

Po prerokovaní všetkých bodov  sa predseda komisie poďakoval prítomným za účasť  

a zasadnutie ukončil. 

Budúce zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 13.7.2016 o 15:00 hod. 

 

 

 

  

         Ľubomír Horný 

               predseda komisie 

 

 

Zapísala: Ing. Jana Barnová 

dňa 13.06. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uznesenie č. 6/2016 

zo zasadnutia Komisie  mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, 

konaného  dňa 09. júna 2016 

 

 

Komisia  navrhla a odporučila : 

podporiť nosné športy v meste Trenčín, priamo z rozpočtu mesta. 

Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

Komisia navrhuje a odporúča: 

návrh programového rozpočtu na rok 2017. 

Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

          

             Ľubomír Horný 

               predseda komisie 
 

 


