
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, konaného dňa 11.5.2016 

Prítomní:    

 

  Ľubomír Horný, predseda  

      Dominik Gabriel, člen 

  Světluše Rajnincová, odborník pre mládež  

      JUDr. Danica Birošová, člen  

  Joana Detoni, prac. pre prácu s mládežou 

      Bc.Katarína Kubíková, garant komisie      

  Ing. Jana Barnová, garant komisie       

 

Ospravedlnení: 

     Eduard Hartman, odborník pre šport 

     Ing. Vladimír Mráz, pracovník pre šport 

 

P R O G R A M :   

1. Privítanie 

2. Dotácie – vyhlásenie druhého kola mládeže 

3. Rôzne 

4.   Záver 

 

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

oboznámil ich  s programom zasadnutia  a zároveň privítal hostí – p. Kaščákovú,                 

p. Ondrejičku a p. Souhradovú. Zároveň navrhol zmenu programu a to: vymeniť body 2 a 3 

nasledovne: 

2. Rôzne 

3. Dotácie – vyhlásenie druhého kola mládeže 

 

Komisia odsúhlasila: 

zmenu programu zasadnutia. 

Za:  4  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 2 
 p. Kaščáková s p. Ondrejičkom predniesli informáciu ohľadom návrhu „Programu 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2016-2022 s výhľadom 

do roku 2040“. 

 

Komisia berie na vedomie a odporúča: 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2016-

2022 s výhľadom do roku 2040“. 

Za: 3  Proti: 0  Zdržal sa: 1 

 

 P. Souhradová z o.z. Pre prírodu sa informovala prečo občianske združenie nedostalo 

dotáciu. P. Horný spolu s p. Rajnincovou, ako odborníčkou pre mládež, jej objasnili dôvody 

a zároveň jej p. Horný prisľúbil pomoc. Komisia sa vyjadrila, že v budúcnosti by bolo 

vhodné, aby boli do rozpočtu mesta zahrnuté aj dotácie pre aktivity v oblasti životného 

prostredia v Programe 10 Životné prostredie. 



  

HK Štart žiada KMaŠ formou listu zo dňa 11.5.2016 o podporu klubu na r. 2016 vo 

výške 30 000 €. 

 

Komisia odporúča:  
finančne podporiť HK Štart. 

Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 3 

 Druhé dotačné kolo pre mládež bude od 20.5. do 29.6. 2016. Finančné prostriedky 

v druhom dotačnom kole sú vo výške 2 200,- € 

 

Komisia schvaľuje: 

vyhlásenie druhého dotačného kola pre mládež. 

Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu č. 4 
Po prerokovaní všetkých bodov  sa predseda komisie poďakoval prítomným za účasť  

a zasadnutie ukončil. 

Budúce zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 9.6.2016 o 15:00 hod. 

 

 

  

         Ľubomír Horný 

               predseda komisie 

 

 

Zapísala: Bc. Katarína Kubíková 

dňa 16. mája 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 5/2016 

zo zasadnutia Komisie  mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, 

konaného  dňa 11. mája 2016 

 

 

Komisia odsúhlasila: 

zmenu programu zasadnutia. 

Za:  4  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

 

Komisia berie na vedomie a odporúča: 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2016-

2022 s výhľadom do roku 2040“. 

Za: 3  Proti: 0  Zdržal sa: 1 

 

 

Komisia odporúča:  
finančne podporiť HK Štart. 

Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

Komisia schvaľuje: 

vyhlásenie druhého dotačného kola pre mládež. 

Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

          

             Ľubomír Horný 

               predseda komisie 
 

 


