
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, konaného dňa 14.12.2017 

Prítomní:    

 

Ľubomír Horný, predseda 

JUDr. Danica Birošová, člen 

Dominik Gabriel, člen 

Ing. Vladimír Mráz, poradca v oblasti športu  

Bc.Katarína Kubíková, garant komisie 

Ing. Jana Barnová, garant komisie 

Veronika Sučanská, poradca pre prácu s mládežou 

 

Ospravedlnení: 

 

Eduard Hartman, odborník pre šport  

Světluše Rajnincová, odobrník pre mládež 

 

P R O G R A M :           

1. Privítanie 
2. Vyhlásenie grantového kola pre projekty v roku 2018. 
3. Stanovenie kritérií pre rozdelenie finančných prostriedkov pre strategické 

športy. 
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 sa rozhodla presunúť bod. č. 3 

do nasledujúceho zasadnutia komisie.  

Komisia odsúhlasila program zasadnutia s presunom bodu č. 3:  

Za:  3  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 2  

 

            Predseda komisie, požiadal prítomných členov komisie o odporúčanie vyhlásiť 

dotačné kolo pre oblasť športu a mládeže, podľa schváleného rozpočtu na rok 2018 a tiež 

o termín predkladania dotazníkov. 

Komisia odporučila vyhlásenie grantového kola od 1.1.2018  do 28.2.2018, pre obe oblasti 

a termín predkladania dotazníkov do 31.1.2018.  

Uvedené termíny zverejniť na webovej stránke Mesta Trenčín, v Info a na výveske 

      

         Z: Ing. Vladimír Mráz 

                   T: 2. januára 2018 

 

 



Komisia odporúča  

primátorovi mesta vyhlásiť dotačné a grantové kolo pre oblasť športu a mládeže od 

1.1.2018 do 28.2.2018 a termín predkladania dotazníkov do 31.1.2018 

Za: 3  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu č. 3  

 

 Bod 3 - presunutý do nasledovného zasadnutia komisie dňa 17.1.2018 

 

K bodu č. 4 

 

 Neboli predložené žiadne rôzne požiadavky. 

 

K bodu č. 5  

 

Po prerokovaní všetkých bodov  sa predseda komisie poďakoval prítomným za účasť  

a zasadnutie ukončil. 

 

Budúce zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 17.01.2018 o 15:00 hod. 

 

 

 

 

 Ľubomír Horný 

         predseda komisie    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísali: Bc. Katarína Kubíková, Ing. Jana Barnová 

dňa: 20. decembra 2018 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 13/2017 

zo zasadnutia Komisie  mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, 

konaného  dňa 14. decembra 2017 

 

 

Komisia odporúča  

primátorovi mesta vyhlásiť dotačné a grantové kolo pre oblasť športu a mládeže od 

1.1.2018 do 28.2.2018 a termín predkladania dotazníkov do 31.1.2018 

Za: 3  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

          

             Ľubomír Horný 

               predseda komisie 

 

 

 


