
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, konaného dňa 19.04.2017 

Prítomní:    

 

Ľubomír Horný, predseda 

Dominik Gabriel, člen 

JUDr. Danica Birošová, člen  

Eduard Hartman, odborník pre šport 

Světluše Rajnincová, odborník pre mládež - ospravedlnená 

Ing. Vladimír Mráz, poradca v oblasti športu  

Bc.Katarína Kubíková, garant komisie 

Ing. Jana Barnová, garant komisie 

Joana Detoni, poradca pre prácu s mládežou - ospravedlnená 

 

P R O G R A M :  

  

1. Privítanie 

2. Úlohy komisie na rok 2017, vyplývajúce z koncepcie športu Mesta Trenčín 

3. Rôzne   

4. Záver 

 

K bodu č. 1 

 

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

oboznámil ich  s programom zasadnutia a navrhol zmenu programu z časových dôvodov, 

kde bod 3 sa presunul na bod 2.   

Komisia jednohlasne odsúhlasila zmenu programu zasadnutia komisie.  

 

Komisia odsúhlasila zmenu programu zasadnutia:  

Za:  4  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 2 (pôv. bod 3) 

 

- Komisia prerokovala návrh Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2016 a nemá 

pripomienky 

 

Komisia prerokovala a nemá pripomienky  

k návrhu Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2016  

Za:  4  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

- P. Mráz informoval komisiu o úprave „Zmluvy o spolupráci pri realizácii projektu 

regionálneho rozvoja centra hádzanej“, podľa ktorej sa Mesto Trenčín zaväzuje zapožičať 

priestory športovej haly na Sihoti a vyčleniť 400 hodín v r. 2017 a 800 hodín v r. 2018. 

 



 

Komisia odporúča  

upravenú „Zmluvu o spolupráci pri realizácii projektu regionálneho rozvoja centra 

hádzanej“ 

Za:  4  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 3 (pôv. bod 2) 

  

Úlohy vyplývajúce z koncepcie rozvoja športu v meste Trenčín: 

 

1. Úprava VZN o poskytnutí dotácií – navrhnúť úpravu VZN č. 7/2012 o poskytnutí 

dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín. Preveriť, či je možné vypracovať samostatné VZN 

o poskytnutí dotácií pre šport – preverí pán Mráz. 

 

2. Pasportizácia športovísk v celom meste Trenčín. Je potrebné osloviť riaditeľov ZŠ a 

všetky športové kluby (aj súkromné športoviská) za účelom zistenia stavu a počtu 

jednotlivých športovísk. 

 

3. Úrad vlády SR vydal výzvu na Podporu rozvoja športu na r. 2017. Objem finančných 

prostriedkov pre program Podpora rozvoja športu na r. 2017 je 4 000 000 €. Dotačný 

program má 4 podprogramy: 

- výstavba multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi 

- výstavba detských ihrísk 

- výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku 

- nákup športovej výbavy 

Termín podania žiadostí o poskytnutie dotácie je do 31. mája 2017 

 

K bodu č. 4 

 

Po prerokovaní všetkých bodov  sa predseda komisie poďakoval prítomným za účasť  

a zasadnutie ukončil. 

 

Budúce zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 11.5.2017 o 15:00 hod. 

 

 

 

 

 

 Ľubomír Horný 

         predseda komisie    

 

 

 

Zapísali: Bc. Katarína Kubíková, Ing. Jana Barnová 



dňa 25. apríla 2017 

Uznesenie č. 5/2017 

zo zasadnutia Komisie  mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, 

konaného  dňa 19. apríla 2017 

 

 

Komisia odsúhlasila zmenu programu zasadnutia:  

Za:  4  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

 

Komisia prerokovala a nemá pripomienky  

k návrhu Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2016  

Za:  4  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

 

Komisia odporúča  

upravenú „Zmluvu o spolupráci pri realizácii projektu regionálneho rozvoja centra 

hádzanej“ 

Za:  4  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

 

 

 

 

 

          

             Ľubomír Horný 

               predseda komisie 

 

 


