
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, konaného dňa 10.5.2018 

 

Prítomní:    

 

Ľubomír Horný, predseda 

Dominik Gabriel, člen 

JUDr. Danica Birošová, člen 

Světluše Rajnincová, odobrník pre mládež 

Eduard Hartman, odborník pre šport  

Veronika Sučanská, poradca pre prácu s mládežou 

Bc. Katarína Kubíková, garant komisie 

Ing. Jana Barnová, garant komisie 

 

 

Neprítomný : 

Ing. Vladimír Mráz, poradca v oblasti športu  

 

 

P R O G R A M :      

1. Privítanie 

2. Kontrola úloh z komisie zo dňa 3.4.2018. 

3. Informácie o pridelení dotácii z rozpočtu mesta TN. 

4. Kontrola športových podujatí počas roku 2018. 

5. Prerokovanie Návrhu Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2017 

6. Rôzne   

7. Záver 

 

K bodu č. 1 

 

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

zároveň navrhol zmenu a doplnenie programu zasadnutia komisie. 

Predseda komisie navrhol, aby bod 5 bol presunutý pred bod 2 a pred bod 3 sa doplnil ďalší 

bod programu: „Prerozdelenie dotácií v oblasti mládeže z druhého dotačného kola“. 

 

Komisia odsúhlasila zmenu  programu zasadnutia:  

Za:  5  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

 

 

 



K bodu č. 2  

  

 Komisia mládeže a športu počtom hlasov 5 prerokovala návrh Záverečného účtu Mesta 

Trenčín za rok 2017 a jeho znenie berie na vedomie. 

 

Komisia berie na vedomie: 

          návrh Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2017. 

Za: 5                      Proti: 0                 Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 3  

          Predseda komisie MaŠ skontroloval úlohy pridelené jednotlivým členom komisie na 

predchádzajúcom zasadaní. Skonštatoval, že všetky úlohy boli splnené. 

K bodu č. 4  

- p. Sučanská predložila komisii informáciu o žiadostiach na projekty 

druhého             grantového kola. Stručne popísala a zhodnotila jednotlivé projekty. 

- podané boli 4 žiadosti  

- komisia prehodnotila a zvážila jednotlivé projekty a rozhodla sa odporučiť a podporiť 

všetky 4 projekty  

- prerozdelených bolo 3 630 € podľa priloženej tabuľky 

- zo schválených fin. prostriedkov na dotácie pre mládež zostalo ešte 370 €. 

 

Komisia odporúča schváliť: 

 rozdelenie fin. prostriedkov na projekty v oblasti mládeže na r. 2018 v druhom 

grantovom kole podľa priloženej tabuľky. 

Za:  4  Proti:  0  Zdržal sa:  1 

 

K bodu č. 5  

p. Barnová podala informáciu o stave spracovania zmlúv na dotácie na šport na základe 

schválených žiadostí. Všetky zmluvy sú vypracované. P. Barnová oslovila štatutárnych 

zástupcov jednotlivých klubov, aby prišli zmluvy podpísať. Uvedené sa postupne realizuje. Po 

podpísaní a zverejnení zmlúv postupne vypracováva platobné poukazy a poukazuje pridelené 

fin. prostriedky jednotlivým klubom. 

 

K bodu č. 6 

p. Horný navrhol vypracovať kalendár jednotlivých športových podujatí (projektov), 

podľa ktorého budú jednotliví členovia komisie, podľa dohody, vykonávať priebežné kontroly. 

Termín vypracovania kalendára podujatí je do budúceho zasadnutia komisie. 

 

 

 



K bodu č. 7  

p. Sučanská podala informáciu k projektu „Dobrovoľníctvo v kocke“: 

dňa 3.5.2018 v spolupráci s Kultúrnym centrom aktivity spravili na Trenčianskej univerzite 

prednášku o dobrovoľníctve, spojenú so živými knihami. Študentom povedali o možnostiach 

dobrovoľníctva v Trenčíne, na Slovensku a v zahraničí, pripravili pre nich letáky, kde boli 

informácie o organizáciách v Trenčíne, ktoré pracujú s dobrovoľníkmi. Na záver stretnutia si 

spravili pod záštitou KCA kreatívny workshop.  

 

K bodu č. 8  

 

Po prerokovaní všetkých bodov  sa predseda komisie poďakoval prítomným za účasť  

a zasadnutie ukončil. 

 

Budúce zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 13.6.2018 o 15:00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 Ľubomír Horný 

         predseda komisie    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísali: Bc. Katarína Kubíková, Ing. Jana Barnová 

dňa: 16. 05. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 5/2018 

zo zasadnutia Komisie  mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, 

konaného  dňa 10. mája 2018 

 

 

Komisia berie na vedomie: 

          návrh Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2017. 

Za: 5                      Proti: 0                 Zdržal sa: 0 

 

 

Komisia odporúča schváliť: 

 rozdelenie fin. prostriedkov na projekty v oblasti mládeže na r. 2018 v druhom 

grantovom kole podľa priloženej tabuľky. 

Za:  4  Proti:  0  Zdržal sa:  1 

 

 

 

 

 

          

             Ľubomír Horný 

               predseda komisie 

 

 

 


