
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, konaného dňa 14.01.2015 

  
Prítomní:    

 Ľubomír Horný, predseda  

 Gabriel Dominik, člen  

     Mgr.Slávia Novotná, garant 

 Ing.Jana Barnová,  garant 

 

  Ospravedlnení:   
     JUDr.Danica Birošová, člen 

  

Program: 

1. Privítanie, otvorenie, schválenie programu.  

2. Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 – 2017. 

3. Rôzne, uznesenie. 

4. Záver. 

K bodu č.1 

Zasadnutie komisie viedol predseda komisie, Ľubomír Horný privítal prítomných , oboznámil ich  

s programom, ktorý  komisia schválila. 

Skontroloval splnenie úloh z predchádzajúceho zasadnutia. 

- Ing.J.Barnová vypracovala a poslala predsedovi komisie informáciu o vyúčtovaní pridelených 

dotácií  v roku 2014. Všetky subjekty, športové kluby, ktorým boli dotácie pridelené ich  vyúčtovali 

v súlade s VZN č.7/2012 

- Mgr.S.Novotná zabezpečila zverejnenie oznamu ohľadom predkladania Dotazníkov  pre 

športové kluby a oddiely na území mesta Trenčín“ a to  na  web.stránke mesta a v ECHU.  

Komisia berie na vedomie: 

-informáciu Ing.J.Barnovej ohľadom vyúčtovania dotácií 

-informáciu Mgr.S.Novotnej ohľadom zverejnenia Výzvy /predkladania Dotazníkov pre ŠK.../ 

Za: 2     Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

 

K bodu č.2 

Členom komisie boli zaslané materiály: Návrh rozpočtu mesta Trenčín na rok 2015, Dôvodová správa 

a Návrh programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2015 , ku  ktorému sa mali  vyjadriť a predložiť 

prípadné pripomienky. 

JUDr.Birošová sa zasadnutia komisie nezúčastnil, preto sa predsedovi komisie  k Návrhu rozpočtu 

vyjadrila mailom. Nemá k nemu pripomienky a súhlasí s ním. 

Ostatní členovia prerokovali  predložený materiál priamo na zasadnutí. 

Predseda komisie kvitoval, že v Návrhu rozpočtu v programe č.8: Šport a mládež sa navrhnutá suma na 

činnosť športových klubov, výnimočné akcie ako aj  pre oblasť mládež  nezmenila, sú  podporené 

detské ihriská , aktivity pre deti a mládež. 

Členovia komisie prijali nasledovné uznesenie: 

Stanovisko  Komisie mládeže a športu MsZ k Návrhu rozpočtu na rok 2015: 

Komisia mládeže a športu MsZ na svojom zasadnutí dňa 14.01.2015  

- prerokovala  predložený Návrh rozpočtu na rok 2015 , 

jeho  jednotlivé položky,  podrobne  Program  č.8- Mládež a šport . 

- nemá výhrady ani pripomienky k predloženému Návrhu rozpočtu na rok 2015. 

Za: 2             Proti: 0                  Zdržal sa hlasovania: 0  

 



Komisia ukladá: 

Mgr. S.Novotnej zaslať stanovisko k Návrhu rozpočtu na rok 2015 na finančný útvar do 16.01.2015. 

Za: 2             Proti: 0                  Zdržal sa hlasovania: 0  

K bodu č.3 

- Predseda komisie informoval, že zasadnutia komisie MaŠ uvedené v Návrhu Harmonogramu 

zasadnutí komisií na rok 2015 sú zhodné  s Komisiou kultúry. Predsedovia  komisie si musia dohodnúť  

nové termíny zasadnutia . 

Komisia berie na vedomie:  

- Informáciu predsedu komisie o zmene termínov zasadnutí komisie 

Za: 2     Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

Komisia ukladá: 

-  predsedovi komisie  dohodnúť s predsedom Komisie  kultúry   na stretnutí poslancov MsZ 

a vedúcich útvarov nové termíny zasadnutia komisie . Upravený a schválený harmonogram predloží na 

zasadnutí komisie vo februári 2015. 

Za: 2     Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

- Predseda komisie informoval prítomných o zmenách rokovacieho poriadku komisií MsZ, 

/verejné zasadnutia, zverejňovanie materiálov na web. stránke mesta, pozvánok, prerokovaných 

materiálov, zápisníc..../,členovia komisie túto zmenu vzali na vedomie.  

 

Komisia berie na vedomie:  

- Informáciu predsedu komisie o zmene rokovacieho poriadku komisií MsZ mesta Trenčín 

Za: 2     Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

- Predseda komisie  informoval prítomných : 

- o požiadavke bezplatného prenájmu športovej haly pre mládežnícke družstvá a  iné športové 

subjekty, existujúcej na základe  zmluvy o podnájme a  uzatvorenej medzi mestom Trenčín a športovým 

klubom 1. FBC Trenčín, ktoré sú uvedené v žiadosti. 

- o požiadavke COP VOLLEY Trenčín - volejbal, klub so sídlom na území mesta Bratislava o 

bezodplatný podnájom 

Komisia berie na vedomie: 

- žiadosť o bezplatný prenájom športovej haly pre ŠK uvedené v zozname  a od COP VOLLEY Trenčín  

Za: 2     Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

Komisia súhlasí s predloženým stanoviskom, aby bola športová hala bezodplatne poskytnutá týmto 

športovým klubom  a subjektom: 

HK Štart Trenčín - hádzaná 

ŠK 1. FBC Trenčín - florbal 

TJ Štadión Trenčín - basketbal 

AS Trenčín - futbal 

TTS Trenčín - futbal 

TJ Družstevník Opatová - futbal 

TJ Družstevník Záblatie - futbal 

Mesto Trenčín - zamestnanci 

turnaje základných škôl na území mesta Trenčín(hádzaná, florbal, futbal) 

Za: 2     Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

Komisia  nesúhlasí: 

 s bezodplatným prenájmom pre COP VOLLEY Trenčín - volejbal, klub so sídlom na území mesta 

Bratislava . 

Za: 2     Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 



 Komisia  schválila : 

 že daný športový subjekt môže športovú halu využívať,  ale iba za prenájom a to  10€/hod.  

 Za: 2     Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

- Predseda informoval o výbere odborníka do komisie MaŠ. Po viacerých návrhoch, 

konzultáciách a osobných stretnutiach s adeptami na odborníka ,komisia vybrala za odborníkov komisie 

nasledovných členov: pre oblasť mládež: Světluše Rajnincová,  pre oblasť šport: Eduard Hartman. 

Komisia berie  na vedomie 

 informáciu o odborníkoch do KMaŠ a súhlasí, aby sa stali odborníkmi pre oblasť mládež: Světluše 

Rajnincová a  pre oblasť šport: Eduard Hartman. 

Za: 2     Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

- Predseda požiadal garantov komisie Ing.Barnová a Mgr.Novotná aby použili  dostupné 

materiály, vypracovali informáciu o existujúcich športových kluboch  na území mesta Trenčín a túto  

predložili  na zasadnutí komisie vo februári 2015. 

Komisia ukladá: 

- garantom komisie Ing.Barnovej a Mgr.Novotnej, aby spracovali z dostupných materiálov zoznam 

existujúcich športových klubov a tento predložili na zasadnutí komisie vo februári 2015.  

Za: 2     Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

- Predseda  komisie sa vyjadril  k riešeniu sťažnosti p. Slukovej na Kraso TN. KMaŠ  preverila 

vyúčtovanie dotácie pre Kraso, o.z.  Trenčín a zistila, že  vyúčtovane dotácie je správne. Skonštatoval, že KMaŠ 

nemá právo preverovať spôsob fungovania športového klubu (o.z.). Môže skontrolovať či dotácie, ktoré im boli 

pridelené využívali  v súlade so VZN č.7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta a či ich správne vyúčtovali. 

Komisia berie na vedomie:  

- Informáciu predsedu komisie o vyúčtovaní dotácie pre Kraso, o.z. a konštatuje, že zúčtovanie 

dotácie  Kraso, o.z. je správne a je v súlade so zmluvou a VZN 7/2012. 

Za: 2     Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K bodu č.4 

Po skončení  všetkých bodov sa predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

           Ľubomír Horný 

               predseda komisie 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U Z N E S E N I E    č.1/2015       

zo zasadnutia komisie   mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne,  

konaného dňa 14.01.2015  

 

1. Komisie vzala na vedomie: 

-      informáciu Ing.J.Barnovej ohľadom vyúčtovania dotácií 

- informáciu Mgr.S.Novotnej ohľadom zverejnenia Výzvy/predkladania Dotazníkov pre ŠK../ 

Za:2     Proti:0     Zdržal  sa:0   

- informáciu o zmenách rokovacieho poriadku komisií MsZ.  

Za:2     Proti:0     Zdržal  sa:0   

- informáciu predsedu komisie o zmene termínov zasadnutí komisie 

      Za: 2 Proti: 0   Zdržal sa hlasovania: 0 

- žiadosť o bezplatný prenájom športovej haly pre ŠK uvedené v zozname  

Za: 2 Proti: 0   Zdržal sa hlasovania: 0 

-žiadosť o bezodplatný prenájom Športovej haly  pre COP VOLLEY Trenčín - volejbal, klub so 

sídlom    na území mesta Bratislava . 

Za: 2 Proti: 0   Zdržal sa hlasovania: 0 

- informáciu o navrhovaných odborníkoch do KMaŠ 

Za: 2 Proti: 0   Zdržal sa hlasovania: 0 

- Informáciu predsedu komisie o vyúčtovaní dotácie pre Kraso, o.z. a konštatuje, že zúčtovanie      

dotácie  Kraso, o.z. je v súlade so zmluvou a VZN 7/2012. 

             Za: 2  Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

2. Komisia poveruje : 

- Mgr. S.Novotnú  zaslať stanovisko k Návrhu rozpočtu na rok 2015 na finančný útvar do 

16.01.2015. 

Za: 2       Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

- predsedovi komisie  dohodnúť sa  na stretnutí poslancov MsZ a vedúcich útvarov s predsedom 

Komisie  kultúry nové termíny zasadnutia komisie na nových termínoch zasadnutí komisie MaŠ. 

Upravený a schválený harmonogram predloží na zasadnutí komisie vo februári 2015. 

Za: 2   Proti: 0   Zdržal sa hlasovania:0 

- garantov komisie Ing.Barnovú a Mgr.Novotnú, aby spracovali z dostupných materiálov zoznam 

existujúcich športových klubov a tento predložili na zasadnutí komisie vo februári 2015.  

Za: 2    Proti: 0   Zdržal sa hlasovania:0 

 

3. Komisia schvaľuje: 

- aby športová hala bola bezodplatne poskytnutá klubom  a subjektom uvedeným v zozname: 

Za:2       Proti:0     Zdržal  sa hlasovania:0     
- že daný športový subjekt COP VOLLEY Trenčín - volejbal môže športovú halu využívať, ale   

iba za prenájom a to  10€/hod.  

            Za:2 Proti: 0    Zdržal sa hlasovania: 0 

- odborníkov,  pre oblasť mládež:  Světluše Rajnincová ,   pre oblasť šport: Eduard  Hartman. 

Za: 2 Proti: 0    Zdržal sa hlasovania: 0 

 

4. Komisia  nesúhlasí: 

s bezodplatným prenájmom pre COP VOLLEY Trenčín - volejbal, klub so sídlom na území  

mesta Bratislava . 

       Za: 2 Proti: 0    Zdržal sa hlasovania: 0 

                    Ľubomír Horný 

                      predseda komisie 


