
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, konaného dňa 29.12.2014 

  
Prítomní:    

 Ľubomír Horný, predseda  

 Gabriel Dominik, člen  

Hosť: 

 Mgr. Ján Forgáč, viceprimátor 

  Ospravedlnení:   
     JUDr.Danica Birošová, člen 

     Mgr.Slávia Novotná,     garant 

  

Program: 

1. Privítanie, otvorenie, oboznámenie s programom a jeho schválenie 

2. Informácia o novelizácii Rokovacieho poriadku Komisií MsZ  v Trenčíne 

3. Návrh Harmonogramu zasadnutí komisie MaŠ v roku 2015 

4. Rôzne /list od p.Slukovej- Kraso Trenčín, Dotazníky pre športové kluby a oddiely a ich 

predkladanie 

5. Uznesenie, záver. 

 

K bodu č.1 

Predseda komisie Ľ.Horný privítal prítomných , oboznámil ich  s programom, komisia ho schválila. 

 

K bodu č.2 

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

komisie túto zmenu vzali na vedomie.  

 

K bodu č.3 

Predseda komisie predložil Návrh Harmonogramu zasadnutí komisie MaŠ na rok 2015. Komisia 

predložený návrh schválila. 

K bodu č.4 

Predseda komisie  predniesol list od p.Slukovej,- sťažnosť na oddiel Kraso Trenčín. Členovia komisie 

sa dohodli, že predložený problém sa bude riešiť na ďalšom zasadnutí komisie dňa 19.januára 2015 po 

vyúčtovaní dotácie daného klubu. 

Predseda komisie poveril garanta komisie, aby na web. stránke mesta zverejnil oznam, že športové 

kluby, ktoré budú žiadať o dotáciu na šport- činnosť musia predložiť Dotazník a to najneskôr  do 

31.1.2015. 

K bodu č.5 

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.14/2014       

zo zasadnutia komisie   mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne,  

konaného dňa 29.12.2014  

 

1. Komisie vzala na vedomie: 

- Informáciu o zmenách rokovacieho poriadku komisií MsZ.  

Za:2     Proti:0     Zdržal  sa:0   

- list od p.Slukovej,- sťažnosť na oddiel Kraso Trenčín  

Za:2     Proti:0     Zdržal  sa:0   

2. Komisia poveruje : 

garanta komisie aby na web. stránke mesta zverejnil oznam o predkladaní Dotazníka 

            Za:2     Proti:0     Zdržal  sa:0     

3. Komisia schvaľuje: 

           Návrh Harmonogramu zasadnutí komisie MaŠ na rok 2015.  

 Za:2     Proti:0     Zdržal  sa:0  

 

 

                    Ľubomír Horný 

                     predseda komisie 

 

 

 


