
Zápis 
z rokovania Komisie mládeže a športu Mestského zastupiteľstva v Trnave  

Mestský úrad v Trnave, 4.6.2014 

 
Prítomní: Rozložník, Královičová, Adamec, Svátek, Gašparíková, 

Ospravedlnení: Slamka, Krištofík, Jakubčík, Jančovič 

Ďalší prítomní: Haršányiová, Guniš 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie  

2. Dotácie 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  

1. Predseda komisie informoval prítomných o rokovaní MR, na ktorom boli schvaľované dotácie na rok 2014 

a o úpravách návrhu komisie na podporu jednotlivých projektov. Komisia opätovne s poľutovaním 

konštatovala, že neboli akceptované jej odborné návrhy. Pri hodnotení predložených žiadostí prihliadala na 

systematickú a dlhodobú prácu zameranú predovšetkým na mládež, čo v niektorých prípadoch nebolo 

akceptované a komisia tento krok považuje za znevažovanie svojej práce.  

2. Komisia prerokovala  

a) predloženú žiadosť Baseballového klubu Angels Trnava na investičné výdavky súvisiace s úpravou 

a výstavbou športového areálu. Z dôvodu, že dotácie v rozpočte mesta sú schvaľované na bežné 

výdavky, ako aj z dôvodu, že žiadateľ v roku 2014 už predložil dve žiadosti o dotáciu (v zmysle 

platného VZN) nie je možné v súlade s VZN túto žiadosť podporiť.  

 

Návrh 1: Komisia navrhuje mestu vytvoriť podmienky na úpravu športovísk na realizáciu baseballu 

v Trnave. 

 

b) odvolanie HIT Trnava voči rozhodnutiu MR znížiť dotáciu na projekt na 1 000 €.  

 

Návrh 2: Po posúdení a preverení odvolania zohľadniac členskú základňu a aktivity klubu komisia 

navrhuje zvýšiť dotáciu na 3000 €. 

 

c) ústne odvolanie JUDO-CLUB AŠK Slávia Trnava voči rozhodnutiu MZ poskytnúť dotáciu vo výške 

4 000 €, namiesto navrhovanej  výšky 10 000 €. Svoje odvolanie žiadateľ odôvodnil zvýšenými 

nákladmi na svoju činnosť počas kvalifikácie sa na olympijské hry. Žiadateľ zároveň odmietol 

podpísať zmluvu o poskytnutí dotácie vo výške 4 000 €.  
 

Návrh 3: Po posúdení a preverení odvolania zohľadniac výsledky a aktivity klubu komisia navrhuje 

poskytnutú dotáciu zvýšiť na pôvodne navrhovanú výšku 10 000 €. 

 

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 


