
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, konaného dňa 14.06.2017 

Prítomní:    

 

Ľubomír Horný, predseda 

Dominik Gabriel, člen 

JUDr. Danica Birošová, člen  

Eduard Hartman, odborník pre šport  

Světluše Rajnincová, odborník pre mládež  

Ing. Vladimír Mráz, poradca v oblasti športu  

Bc.Katarína Kubíková, garant komisie 

Ing. Jana Barnová, garant komisie 

Veronika Sučanská, poradca pre prácu s mládežou 

 

P R O G R A M :  

  

1. Privítanie 
2. Pridelenie dotácií pre mládež z druhého grantového kola.  
3. Návrh úpravy VZN 7/2012 – šport. 
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 odsúhlasila program zasadnutia komisie.  

 

Komisia odsúhlasila program zasadnutia:  

Za:  5  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 2  

 

- P. Sučanská predložila komisii informáciu o žiadostiach na projekty druhého 

grantového kola. Stručne popísala a zhodnotila jednotlivé projekty. 

- podaných bolo 6 žiadostí  

- komisia prehodnotila a zvážila jednotlivé projekty a rozhodla sa odporučiť a podporiť 

4 projekty z podaných 6 

- prerozdelených bolo zostávajúcich 3 000 eur. 

 

Komisia odporúča schváliť: 

 rozdelenie fin. prostriedkov na projekty v oblasti mládeže na r. 2017 v druhom 

grantovom kole. 

Za:  4  Proti:  0  Zdržal sa:  1 

 



K bodu č. 3  

  

Komisia poverila p. Mráza pripraviť úpravu VZN o poskytnutí dotácií z rozpočtu 

Mesta Trenčín v oblasti šport pre členov Komisie mládeže a športu. Zapracovať do materiálu 

zmeny dohodnuté na predchádzajúcom zasadnutí komisie a tiež doň pridať mailovú adresu 

pre žiadosti o dotáciu na šport: kmas@trencin.sk . Požiadať o zriadenie spoločnej mailovej 

adresy a zaradenie  členov komisie do spoločného mailu. 

        Termín: 23.6.2017 

        Zodpovedný: Ing. Vladimír Mráz 

 

K bodu 4 

 

 P. Horný informoval prítomných o športovo-kultúrnom podujatí preteky závodných 

dronov „International Drone Race Slovakia 2017“, ktoré sa budú konať v časti priemyselného 

parku v Záblatí dňa 8.7.2017. Komisia odporúča p. primátorovi podporiť túto akciu. 

 

Komisia odporúča: 

p. primátorovi podporiť túto akciu 

Za:  5  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

 

K bodu č. 5 

 

Po prerokovaní všetkých bodov sa predseda komisie poďakoval prítomným za účasť  

a zasadnutie ukončil. 

 

Budúce zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 12.7.2017 o 15:00 hod. 

 

 

 

 

 

 Ľubomír Horný 

         predseda komisie    

 

 

 

 

 

 

Zapísali: Bc. Katarína Kubíková, Ing. Jana Barnová 

dňa 19. júna 2017 

 

 

mailto:kmas@trencin.sk


 

Uznesenie č. 7/2017 

zo zasadnutia Komisie  mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, 

konaného  dňa 14. júna 2017 

 

 

Komisia odporúča schváliť: 

 rozdelenie fin. prostriedkov na projekty v oblasti mládeže na r. 2017 v druhom 

grantovom kole. 

Za:  4  Proti:  0  Zdržal sa:  1 

 

 

Komisia odporúča: 

p. primátorovi podporiť túto akciu 

Za:  5  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

 

 

 

          

             Ľubomír Horný 

               predseda komisie 

 

 

 


