
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, konaného dňa 13.09.2017 

Prítomní:    

 

Ľubomír Horný, predseda 

JUDr. Danica Birošová, člen 

Eduard Hartman, odborník pre šport  

Ing. Vladimír Mráz, poradca v oblasti športu  

Bc.Katarína Kubíková, garant komisie 

Ing. Jana Barnová, garant komisie 

 

Ospravedlnení: 

 

Dominik Gabriel, člen 

Veronika Sučanská, poradca pre prácu s mládežou 

Světluše Rajnincová, odborník pre mládež  

 

 

P R O G R A M :  

      

1. Privítanie 
2. Kontrola investícií (závlaha, WC, lapač, tuje) 
3. Predstavenie projektu Misia hokej región Trenčín R. Pavlikovský 
4. VZN  7/2012  
5. Rôzne   
6. Záver 

 

K bodu č. 1 

 

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

oboznámil ich  s programom zasadnutia. 

Komisia jednohlasne odsúhlasila program zasadnutia komisie.  

 

Komisia odsúhlasila program zasadnutia:  

Za:  3  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 2  

 

- p. Horný zhodnotil celú investíciu, na ktorú bola použitá dotácia z rozpočtu mesta 

Trenčín. Jednalo sa o rekonštrukciu a vybudovanie závlahového zariadenia pre TJ 

Družstevník Opatová a rekonštrukciu toaliet. Členovia komisie sa presvedčili, že 

investícia bola použitá podľa zmluvy a riadne vyúčtovaná.          

 

 

 



K bodu č. 3  

 

- predseda komisie privítal p. R. Pavlikovského, ktorý predstavil projekt „Misia hokej 

región Trenčín“ 

- p. Pavlikovský predstavil projekt, v ktorom ide hlavne o reštart hokeja v regióne Trenčín 

a zároveň o všeobecné športovanie detí 

- je potrebné zamerať sa na vypracovanie športovo–vzdelávacieho systému 21. storočia 

- pritiahnuť zahraničných turistov do trenčianskeho regiónu, využiť potenciál hokejových 

mien 

- zapojiť do projektu súkromné hokejové akadémie, zároveň organizovať aj amatérske 

kluby (pritiahnuť ľudí aj po amatérskej línii) 

- hlavný cieľ projektu je dostať deti z domu späť na vzduch 

- súčasťou projektu je i podprojekt „Pedagóg voľného času“. 

 

Komisia odporúča 

podporiť projekt „Misia hokej región Trenčín“ a zároveň, aby mesto participovalo na 

danom projekte. 

Za:  3  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

         

K bodu č. 4 

- návrh úpravy VZN 7/2012 prešlo právnym útvarom a je potrebné, aby bolo postúpené na 

prerokovanie všetkým komisiám. 

Zodpovedný : Ing. Vladimír Mráz 

 

K bodu č. 5 

- na podateľňu prišiel list z AS Trenčín, podľa „Zmluvy o výpožičke nehnuteľnosti, 

zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy a nájomnej zmluvy“. 

- ide o využitie futbalového štadióna v roku 2018 klubmi, ktoré spĺňajú požiadavky a majú 

sídlo klubu na území mesta Trenčín 

 

Komisia berie na vedomie 

list z AS Trenčín 

Za:  3  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

Budúce zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 11.10.2017 o 15:00 hod. 

 

 

 

 Ľubomír Horný 

         predseda komisie    

 

 

Zapísali: Ing. Jana Barnová, Bc. Katarína Kubíková 

dňa: 18. septembra 2017 



Uznesenie č. 9/2017 

zo zasadnutia Komisie  mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, 

konaného  dňa 13. septembra 2017 

 

 

Komisia odporúča 

podporiť projekt „Misia hokej región Trenčín“ a zároveň, aby mesto participovalo na 

danom projekte. 

Za:  3  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

 

Komisia berie na vedomie 

list z AS Trenčín 

Za:  3  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

 

 

          

             Ľubomír Horný 

               predseda komisie 

 

 

 


