
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, konaného dňa 14.09.2016 

Prítomní:    

 

  Ľubomír Horný, predseda  

      Dominik Gabriel, člen 

  Eduard Hartman, odborník pre šport 

  Ing. Jana Barnová, garant komisie       

      Bc. Katarína Kubíková, garant komisie      

      Světluše Rajnincová, odborník pre mládež 

      Joana Detoni, prac. pre prácu s mládežou 

      Ing. Vladimír Mráz, pracovník pre šport 

 

 

Ospravedlnená: 

      
     JUDr. Danica Birošová, člen  

       

P R O G R A M :   

1. Privítanie, otvorenie, schválenie programu. 

2. Prerokovanie návrhu na zmenu VZN č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta 

Trenčín. 

3. Informácia o návrhu rozpočtu na rok 2017. 

4. Rôzne. 

5. Uznesenie, záver 

 

 

K bodu č. 1 

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

oboznámil ich  s programom zasadnutia.   

Komisia jednohlasne schválila program zasadnutia komisie. 

 

Komisia odsúhlasila program zasadnutia:  

Za:  4  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 2 
  

P. Horný – komentoval návrh na zmeny vo VZN č. 7/2012, ktoré iniciovala komisia 

kultúry. Navrhované zmeny komisia prerokovala nasledovne:  

-  žiadosti na dotáciu pre oblasť mládeže sa musia zasielať aj mailovou formou na adresu 

mladez@trencin.sk  

-  v článku 3 - zátvorku vypustiť  - na web stránke mesta uvádzať všetky dotácie nad 

3 500,- EUR vrátane, menovite v rozpočte z dôvodu transparentnosti  

- v článku 4 ods. 1 - vypustiť časti viet „voči rozpočtovým a príspevkovým organizáciám 

mesta“  

Zdôvodnenie: Žiadateľ by musel predložiť vyjadrenie zo 14 organizácií ( 9 ZŠ,1 

ZUŠ, 1 CVČ, ŠZTN, SSmT, MHSL,) preukazovanie by bolo časovo náročné pre 
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subjekty žiadajúce dotáciu v priebehu roka, kedy sa ťažko preukazujú vyrovnané 

záväzky. 

V článku 4, ods. 10 – výšku dotácie mesta ponechať maximálne 70% z celkových 

nákladov projektu. 

V článku 5, ods. 4 - doplnenie možnosti overenia fotokópií garantom 

     Zdôvodnenie – znížia sa náklady žiadateľov,  žiadame o doplnenie tejto možnosti, 

nakoľko veľa žiadateľov  využívalo tú možnosť, že predložili originály len na 

nahliadnutie garantovi a ušetrili tým na poplatkoch za overovanie 

- v poslednej vete jej časť „..rozhodne primátor mesta.“ nahradiť „..rozhodne príslušná 

komisia“ 

    Zdôvodnenie: V predchádzajúcich obdobiach mali túto právomoc príslušné komisie, 

ktoré rozdeľovali  dotácie. V konečnom dôsledku návrh komisie nie je pre primátora 

záväzný a rozdelenie financií môže  primátor zmeniť. 
 

Komisia odporúča: 

 schváliť zmeny VZN č. 7/2012 v nasledujúcich bodoch – v článku 3, článku 4 – ods. 

1 a ods. 10, článku 5 ods. 4. 

Za: 4                            zdržal sa: 0                      proti: 0    

       

K bodu č. 3  
  

 Návrh rozpočtu na r. 2017: komisia preštudovala jednotlivé položky návrhu 

programového rozpočtu na r. 2017 pre program 8 – šport a mládež a berie ich na vedomie. 

            

K bodu č. 5 
 

Po prerokovaní všetkých bodov  sa predseda komisie poďakoval prítomným za účasť  

a zasadnutie ukončil. 

Budúce zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 12.10.2016 o 15:00 hod. 

 

 

  

         Ľubomír Horný 

               predseda komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Bc. Katarína Kubíková 

dňa 19.09. 2016 

 

 

 

 



Uznesenie č. 8/2016 

zo zasadnutia Komisie  mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, 

konaného  dňa 14. septembra 2016 

 

 

Komisia odsúhlasila program zasadnutia:  

Za:  4  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

Komisia odporúča: 

schváliť zmeny VZN č. 7/2012 v nasledujúcich bodoch – v článku 3, článku 4 – ods. 

1 a ods. 10, článku 5 ods. 4. 

Za:  4  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

 

 

          

             Ľubomír Horný 

               predseda komisie 
 

 


