
Zápis 
z rokovania Komisie mládeže a športu Mestského zastupiteľstva v Trnave  

Mestský úrad v Trnave, 30.3.2011 

 

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

Ospravedlnení: Jančovič, Slamka 

Ďalší prítomní: Haršányiová, Guniš 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie, odovzdanie menovacích dekrétov novozvoleným neposlancom 

2. Návrh úpravy rokovacieho poriadku komisie mládeže a športu MZ v Trnave  

3. Anketa Športovec mesta Trnavy 2010 – informácia   

4. Informácia o vykonanej kontrole dotácií 2010  

5. Dotácie z rozpočtu mesta 2011 – informácia   

6. Harmonogram stretnutí komisie 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

K bodu č. 1 

Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Marian Rozložník. Na začiatku rokovania 

prítomným novozvoleným neposlancom za členov komisie odovzdal menovacie dekréty. Prítomní 

jednomyseľne súhlasili s návrhom programu rokovania. 

 

K bodu č. 2 

Komisia prerokovala návrh na úpravu I. článku ods. 3 Rokovacieho poriadku komisie mládeže a športu 

Mestského zastupiteľstva v Trnave. Členovia komisie jednomyseľne súhlasili s návrhom úpravy vyššie 

uvedeného bodu rokovacieho poriadku v tomto znení: 

„Komisia je zložená z piatich poslancov MZ a ďalších štyroch osôb zvolených MZ.“ 

 

K bodu č. 3 

Mgr. Eduard Guniš oboznámil prítomných s doteraz predloženými nomináciami. Nakoľko predkladanie 

nominácií nebolo ukončené, komisia poverila Mgr. Guniša, aby elektronicky oslovil všetky športové 

kluby pôsobiace v Trnave, aby v rámci vyhlásenej ankety zaslali svoje nominácie. Na nasledujúcom 

rokovaní sa bude komisia zaoberať posudzovaním a výberom nominovaných športovcov.  

Z: Mgr. Eduard Guniš 

Termín: čo najskôr 

 

K bodu č. 4  

Ing. Katarína Haršányiová oboznámila  prítomných so záznamom o kontrole č. 3/2011 a č. 7/2011 

zúčtovania dotácií poskytnutých v roku 2010 z rozpočtu Mesta Trnava na podporu aktivít mládeže 

a športových aktivít.  

 

K bodu č. 5 

Predseda komisie spolu s Ing. Katarínou Haršányiovou oboznámili prítomných s postupom 

a špecifikami hodnotenia a schvaľovania dotácií z rozpočtu mesta v súlade s platným VZN č. 350, 

ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií a darov z rozpočtu mesta Trnava.  
 

K bodu č. 6 

Členovia komisie sa dohodli na termínoch nasledujúcich zasadnutí komisie: 

13.4.  o 16.30 hod. – program: Anketa Športovec mesta Trnavy 2010  a dotácie v rámci oblasti „aktivity 

mládeže“  

3. 5.  o  14.00 hod. – program: žiadosti o dotácie v rámci programu „Športové aktivity“ 

22.6.  o 16.00 hod. 

 



K bodu č. 7 

Predseda komisie predostrel niekoľko tém z oblasti športu, ktorými by sa mala komisia zaoberať, ako 

napr. ako pomôcť vrcholovému športu, oživenie športu pre všetkých, prístupnosť areálov, čo s hádzanou 

v Trnave, a pod. Tieto témy budú programom rokovania komisie v júni 2011. 

 

 

K bodu č. 8 

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

Ďalšie stretnutie komisie sa uskutoční 13.4.2011. 

 

 

Zapísala: 

Ing. Katarína Haršányiová 

 

Za správnosť: 

Mgr. Marian Rozložník 

Predseda komisie 

 


