
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, konaného dňa 10.02.2016 

  
Prítomní:    

 Ľubomír Horný, predseda  

      JUDr.Danica Birošová, člen 

 Dominik Gabriel, člen 

 Světluše Rajnincová, odborník pre mládež  

      Eduard Hartman, odborník pre šport      

      Joana Detoni, prac.pre prácu s mládežou 

      Mgr.Slávia Novotná, garant komisie      

 Ing. Jana Barnová, garant komisie 

 

Prizvaní: 

       

     Ing. Vladimír Mráz, pracovník pre šport  

P R O G R A M :   

1.  Privítanie 

2.     Dotačné kolo 

3.       Rôzne 

4.       Záver 

 

K bodu č.1 

Zasadnutie komisie viedol predseda komisie, Ľ. Horný. V úvode privítal prítomných,oboznámil ich  

s programom zasadnutia, komisia program  jednohlasne schválila.  

 

K bodu č.2 

               p. Novotná Slávia informovala prítomných o zverejnení dotačného kola pre mládež a šport na 

webovej stránke mesta. Ďalej informovala o uzávierke pre podanie dotazníkov. Počet prijatých dotazníkov je 

36. Prijatím dotazníkov sa môže podľa VZN 7/2012 pokračovať v spracovaní a vyčíslení bodov pre určenie 

sumy poskytnutých dotácií na šport. Spracovať príslušnú tabuľku a poslať pred nasledujúcou komisiou 

poslancom. 

Zodpovedný : Ing. V. Mráz 

              Zabezpečiť zmenu rozpočtu presun finančných prostriedkov z činnosti –šport ( -10 000 eur) na 

výnimočné akcie- šport (+10 000 eur). 

Termín:          do nasledujúceho  MsZ dňa 30.3.2016 

Zodpovedná: Ing. J. Barnová       

 

 

Komisia schválila: 

návrh na zmenu programového rozpočtu . Presun finančných prostriedkov z šport –činnosti na šport - 

výnimočné akcie  

Za: 5                      Proti: 0                 Zdržal sa: 0 

            Ing. V. Mráz informoval prítomných o pokračovaní príprav k udeľovaniu ocenenia „Športovec roka“, 

ktoré sa bude konať 14.4.2016 o 17.00 hod v sobášnej miestnosti Mestského úradu v Trenčíne. Zároveň 

oboznámil komisiu, že rozhodnutie o udelení ceny sa musí uskutočniť na základe výberu podľa odsúhlasených 

kritérií dňa 9.3.2016 . 

K bodu č.3 

            Komisii mládeže a športu bol predložený list na schválenie ohľadne nájmu športovej haly na Sihoti 

v Trenčíne od p. Ságu ŠK 1.FBC Trenčín. Jedná sa o odsúhlasenie klubov a návštevníkov , ktorí využívajú 

mestskú športovú halu bezodplatne.  

 

Komisia schválila: 

Odsúhlasila zoznam klubov navštevujúcich športovú halu na Sihoti v Trenčíne. 

  

Za: 5                      Proti: 0                 Zdržal sa: 0 

 



            p. Horný oboznámil členov komisie so žiadosťou o poskytnutí ľadovej na zimnom štadióne Pavla 

Demitru  v Trenčíne . Žiadosť predložila „Škola športu“. Chceli by užívať ľadovú plochu minimálne dve 

hodiny týždenne.  

 

Komisia poveruje: 

            Ing. V. Mráza stretnúť sa s vedením štadióna a zistiť možnosti využitia ľadovej plochy na zimnom 

štadióne Pavla Demitru v Trenčíne a dať predbežnú informáciu na predloženú žiadosť „Školy športu“.                                           

Rozhodnutie komisia vysloví až po predložených možnostiach na nasledujúcom stretnutí komisie. 

 

           Kraso o.z. Trenčín vyslovilo požiadavku ohľadne prenájmu ľadovej plochy za 1 euro mesačne. Nakoľko 

komisia mládeže a športu nie je kompetentná schvaľovať nájmy mestských nehnuteľností, presúva túto 

požiadavku na finančnú komisiu, zároveň však odporúča tejto žiadosti vyhovieť. 

 

Komisia odporučila: 

          Presun danej žiadosti na finančnú komisiu a zároveň odporúča prenájom za 1 euro mesačne. 

. 

Za: 4                      Proti: 0                 Zdržal sa: 1 
 

          p. Světluška Rajnincová oboznámila komisiu, že sa veľmi málo pracuje s mladými ľuďmi v Trenčíne. 

Nejedná sa o športové kluby, alebo cirkevné organizácie, ale o mládež všeobecne. 

Chýba podpora z mesta pre mládež, hlavne sa jedná o peniaze a priestory, ktoré by mohla mládež využívať pre 

svoje aktivity. Napr. nie je v Trenčíne dobrovoľnícka centrum mládeže. 

Informovala o projekte „ Návrh na podporné dobrovoľnícke centrum v Trenčíne“. 

Komisia túto problematiku presunula na ďalšie stretnutie a zároveň navrhla pozvať na komisiu predkladateľov 

projektu pre väčšiu informovanosť o danej problematike. 

 

 

K bodu č.4. 

- Po vyčerpaná všetkých bodov  sa predseda komisie poďakoval prítomným za účasť  a zasadnutie 

ukončil. 

- Budúce zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 9.3.2016 o 15,00hod. 

 

 

 

  
          Ľubomír Horný 

               predseda komisie 

 

 

 

Zapísala: Ing. Jana Barnová 

dňa 11.februára 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Uznesenie č. 2/2016 

zo zasadnutia komisie  mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, 

konaného  dňa 10.februára 2016 

 

Komisia schválila: 

návrh na zmenu programového rozpočtu . Presun finančných prostriedkov z šport –činnosti na šport - 

výnimočné akcie  

Za: 5                      Proti: 0                 Zdržal sa: 0 

 

Komisia schválila: 

Odsúhlasila zoznam klubov navštevujúcich športovú halu na Sihoti v Trenčíne. 

  

Za: 5                      Proti: 0                 Zdržal sa: 0 

 

 

Komisia odporučila: 

          Presun danej žiadosti na finančnú komisiu a zároveň odporúča prenájom za 1 euro mesačne. 

. 

Za: 4                      Proti: 0                 Zdržal sa: 1 

 

    

     

         Ľubomír Horný 

               predseda komisie 

 

 

 

 

 


