
Zápis 
z rokovania Komisie mládeže a športu Mestského zastupiteľstva v Trnave  

Mestský úrad v Trnave, 15.1.2015 

 
Prítomní: Štefunko, Havlíková, Kralovič, Fuzák, Klokner 

Ospravedlnení: -  

Ďalší prítomní: Haršányiová, Guniš 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Návrh Rokovacieho poriadku Komisie mládeže a športu Mestského zastupiteľstva  v Trnave 

3. Návrh Zásad a náplne činnosti Komisie mládeže a športu Mestského zastupiteľstva v Trnave 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 

Trnava 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

K bodu č. 1 

Rokovanie komisie otvorila Mgr. Ružena Maková, vedúca odboru vzdelávania, športu a kultúry, ktorá prítomných 

privítala na pôde mestského úradu a predstavila zamestnancov úradu – Mgr. Eduarda Guniša zodpovedného za 

oblasť športu a Ing. Katarínu Haršányiovú zodpovednú za oblasť detí a mládeže, ktorá bude vykonávať aj úlohu 

sekretárky komisie. Rokovanie viedol predseda komisie Bc. Šimon Šefunko, ktorý prítomným členom komisie 

odovzdal menovacie dekréty.  

 

Návrh: Mgr. Ružena Maková navrhla vypustiť z návrhu rokovania komisie bod č. 2 - Predstavenie činnosti referátu 

detí a mládeže a referátu športu – a presunúť ho na ďalšie rokovanie komisie, keď bude komisia doplnená 

o neposlancov. 

 

Uznesenie č. 1:  Program rokovania komisie 

1. Otvorenie, 

2. Návrh Rokovacieho poriadku Komisie mládeže a športu Mestského zastupiteľstva  v Trnave, 

3. Návrh Zásad a náplne činnosti Komisie mládeže a športu Mestského zastupiteľstva v Trnave, 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 

Trnava, 

5. Rôzne, 

6. Záver. 

 

Hlasovanie: Za: 5  proti:0  zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu č. 2 a 3 

Komisia prerokovala a upravila návrh rokovacieho poriadku komisie mládeže a športu MZ v Trnave a návrh zásad 

a náplne činnosti komisie mládeže a športu MZ v Trnave (príloha 1 a 2).  

 

Uznesenie č. 2: Komisia schvaľuje návrh rokovacieho poriadku komisie mládeže a športu MZ v Trnave (príloha 1) 

Hlasovanie: Za: 5  proti:0  zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesenie č. 3: Komisia schvaľuje návrh zásad a náplne činnosti komisie mládeže a športu MZ v Trnave (príloha 2) 

Hlasovanie: Za: 5  proti:0  zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

Návrh komisie: 

Do zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trnava zapracovať možnosť vykonávať kontrolnú 

činnosť členmi komisie priamou účasťou na aktivitách podporených z rozpočtu mesta Trnava. 

Uznesenie č. 4: Komisia schvaľuje návrh na doplnenie zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta 

Trnava 

Hlasovanie: Za: 5  proti:0  zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 



 

 

K bodu č. 4 

Komisia prerokovala predložený Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje metodika poskytovania 

dotácií z rozpočtu mesta Trnava, v ktorom sú navrhované nasledovné úpravy: 

1. doplnenie novej oblasti pre dotácie – adaptácia na dopady zmeny klímy 

2. vypustenie podmienky, aby tlačivá boli súčasťou VZN a zároveň zapracovanie podmienky, aby tieto tlačivá 

boli zverejnené na webovej stránke mesta, 

3. vypustenie podmienky predkladať zúčtovanie do 40-tich kalendárnych dní a zjednotiť predkladací termín na 

15.1. nasledujúceho roka. 

 

Uznesenie č.5: Komisia schvaľuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje metodika poskytovania 

dotácií z rozpočtu mesta Trnava  

Hlasovanie: Za: 5  proti:0  zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu č. 5 

1. úloha č. 1: Komisia požiadala prítomných referentov o spracovanie a zaslanie prehľadu čerpania dotácií za 

predchádzajúce 4 roky 

Z: Mgr. Guniš, Ing. Haršányiová    Termín: do najbližšieho rokovania komisie 

 

2. Komisia si dohodla harmonogram ďalších stretnutí nasledovne: 

a) 26.2.2015 o 16.00 h. 

Na zasadnutí sa zúčastnia aj zvolení neposlanci ako noví členovia komisie. Predmetom rokovania bude 

predstavenie činnosti referátu detí a mládeže a referátu športu (presunutý bod z tohto rokovania) 

a stanovenie kritérií hodnotenia žiadostí o dotáciu 

úloha č. 2: zaslať návrh kritérií hodnotenia žiadostí o dotáciu v rámci oblasti Športové aktivity 

a Aktivity mládeže 

Z: členovia komisie       Termín: do 26.2.2015 

 

úloha č. 3: sumarizácia  návrhov kritérií hodnotenia žiadostí o dotáciu v rámci oblasti Športové aktivity 

a Aktivity mládeže a predloženie na rokovanie komisie 

Z: Mgr. Guniš, Ing. Haršányiová     Termín: do 26.2.2015 

 

b) 23.3.2015 o 15.00 h. 

Predmetom rokovania komisie bude hodnotenie žiadostí o dotáciu. 

Vzhľadom k tomu, že je možné predpokladať zvýšený záujem verejnosti o toto zasadnutie komisie, Ing. 

Klokner navrhol, aby sa na toto rokovanie rezervovala zasadačka MZ   

 

 

K bodu č. 6 

V závere rokovania sa predseda komisie poďakoval všetkým členom za účasť a rokovanie ukončil.  

 

 

Zapísala: 

Ing. Katarína Haršányiová 

 

Za správnosť: 

Bc. Šimon Štefunko 

Predseda komisie 


