
Zápis 
z rokovania Komisie mládeže a športu Mestského zastupiteľstva v Trnave  

Mestský úrad v Trnave, 11.3.2014 

 
Prítomní: Rozložník, Gašparíková, Adamec, Krištofík, Jakubčík, Svátek, Jančovič 

Ospravedlnení: Slamka, Královičová 

Ďalší prítomní: Haršányiová, Guniš 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie  

2. Hodnotenie žiadostí o dotáciu na rok 2014 

3. Rôzne 

4. Záver  

 

K bodu č. 1 

Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Marian Rozložník. Prítomní jednomyseľne súhlasili 

s návrhom programu rokovania. 

 

K bodu č. 2  

Komisia posúdila žiadosti o dotáciu v oblasti Športové aktivity a Aktivity mládeže, ktoré boli na Mestský úrad 

v Trnave doručené do termínu zasadania komisie. Správca oblasti Športové aktivity Mgr. Eduard Guniš 

informoval, že žiadosť č. 30 bola na základe žiadosti predkladateľa žiadosti presunutá do oblasti Záujmová 

umelecká činnosť a kultúrne aktivity. 

Komisia po posúdení a preverení žiadostí navrhuje: 

A. V rámci oblasti Športové aktivity 

1. nepodporiť žiadosti  č. 3, 10, 16, 29, 32, 35, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 58, 65, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 

76, 

2. hradiť z programu č. 18 žiadosti – č. 11, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 36, 37, 50, 53,  

3. podporiť ostatné žiadosti o dotácie uvedené v tabuľke, ktorá je prílohou č. 1 tohto zápisu, sumou v nej 

uvedenou. Finančné prostriedky týchto žiadostí o dotácie sú určené na zabezpečenie ich realizácie v súlade 

s priloženým rozpočtom, 

4. Komisia mládeže a športu odporúča primátorovi mesta, aby bola umožnená činnosť trnavských 

telovýchovných jednôt, športových klubov a organizácií v športových priestoroch patriacich mestu Trnava 

za symbolický nájom alebo za úhradu režijných nákladov.   

 

B. v rámci oblasti Aktivity mládeže: 

1. nepodporiť žiadosti č. 2, 5, 6,8, 11, 13, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25 

2. podporiť ostatné žiadosti o dotácie uvedené v tabuľke, ktorá je prílohou č. 2 tohto zápisu, sumou v nej 

uvedenou. Finančné prostriedky týchto žiadostí o dotácie sú určené na zabezpečenie ich realizácie v súlade 

s priloženým rozpočtom.  

 

K bodu č. 3 

V rámci tohto bodu rokovania žiadny z členov komisie sa neprejavil záujem otvoriť žiadne nové otázky a témy.  

 

K bodu č. 4 

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

 

 

Zapísala: 

Ing. Katarína Haršányiová 

 

Za správnosť: 

Mgr. Marian Rozložník 

predseda komisie 

 


