
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, konaného dňa 12.9.2018 

 

Prítomní:    

 

Ľubomír Horný, predseda 

Dominik Gabriel, člen 

Eduard Hartman, odborník pre šport  

Světluše Rajnincová, odobrník pre mládež 

Bc. Katarína Kubíková, garant komisie 

Ing. Jana Barnová, garant komisie 

 

 

Ospravedlnení : 

JUDr. Danica Birošová, člen 

Veronika Sučanská, poradca pre prácu s mládežou 

Ing. Vladimír Mráz, poradca v oblasti športu  

 

 

P R O G R A M :      

1. Privítanie. 
2. Kontrola uznesení 
3. Pasportizácia športovísk 
4. Rôzne  
5. Záver 

 

 

 

K bodu č. 1 

 

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

zároveň navrhol zmenu programu zasadnutia komisie. 

Predseda komisie navrhol, aby bod 3 bol presunutý na nasledujúce zasadnutie komisie dňa 

10.10.2018. Zároveň navrhol vložiť ako tretí bod programu list od hokejového tímu 

Gladiators Trenčín. 

 

Komisia odsúhlasila zmenu  programu zasadnutia:  

Za: 4  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

 

 

 



K bodu č. 2  

          

 Predseda komisie M a Š skontroloval úlohy pridelené jednotlivým členom komisie na 

predchádzajúcom zasadaní. Skonštatoval, že všetky úlohy boli splnené. 

  

K bodu č. 3  

  Predseda komisie oboznámi členov so žiadosťou hokejového tímu Gradiators Trenčín 

ohľadne možnosti pridelenia časovo výhodnejšieho prenájmu ľadovej plochy na zimnom 

štadióne Pavla Demitru.  UHK Gladiators žiada uprednostniť svoje tréningy a zápasy pred 

komerčným prenájmom vo večerných hodinách, vzhľadom k tomu, že hokejový tím sa skladá 

prevažne zo stredoškolských a vysokoškolských študentov, ktorí sa musia pripravovať na 

vyučovanie.  

 Predseda komisie poveril p. Mráza zistiť rozpisy zápasov na zimnom štadióne 

a konkretizovať časy a termíny zápasov tímu Gladiators Trenčín. Komisia sa bude uvedeným 

zaoberať na budúcom zasadnutí. P. Hartmann preverí obsadenosť ľadu. 

        Z: Ing. Mráz 

        T: 10.10.2018 

K bodu č. 4  

 

- na podateľňu prišiel list z AS Trenčín, podľa „Zmluvy o výpožičke nehnuteľnosti, 

zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy a nájomnej zmluvy“. 

- ide o využitie futbalového štadióna v roku 2019 klubmi, ktoré spĺňajú požiadavky a majú 

sídlo klubu na území mesta Trenčín 

 

Komisia berie na vedomie 

list z AS Trenčín o využití futbalového štadióna v r. 2019 

Za:  4  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

 

Po prerokovaní všetkých bodov sa predseda komisie poďakoval prítomným za účasť  

a zasadnutie ukončil. 

 

Budúce zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 10.10.2018 o 15:00 hod. 

 

 

 

 

 

 Ľubomír Horný 

         predseda komisie    

 

Zapísali: Ing. Jana Barnová, Bc. Katarína Kubíková 

dňa: 17. 09. 2018 



Uznesenie č. 7/2018 

zo zasadnutia Komisie  mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, 

konaného  dňa 12. septembra 2018 

 

 

Komisia odsúhlasila zmenu  programu zasadnutia:  

Za: 4  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

 

Komisia berie na vedomie 

list z AS Trenčín o využití futbalového štadióna v r. 2019 

Za:  4  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

 

 

 

 

          

             Ľubomír Horný 

               predseda komisie 

 

 

 


