
Zápis 
z rokovania Komisie mládeže a športu Mestského zastupiteľstva v Trnave  

Mestský úrad v Trnave, 26.3.2015 

 
Prítomní: Štefunko, Fuzák, Klokner, Skala, Bučka, Gubrický, Holekši 

Ospravedlnení: Havlíková, Královič  

Ďalší prítomní: Haršányiová, Guniš, Halász, Bročka 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie  

2. Hodnotenie žiadostí o dotáciu na rok 2015 – 2. časť  

3. Rôzne  

4. Záver 

 

K bodu č. 1 

Rokovanie komisie otvoril  predseda komisie Bc. Šimon Štefunko, ktorý prítomným členom komisie predložil 

komisii návrh vyššie uvedeného programu  

Hlasovanie: Za: 7  proti:0  zdržal sa: 0 

Program bol schválený. 

 

K bodu č. 2  

Komisia posúdila žiadosti o dotáciu v oblasti  Športové aktivity. Mgr. Eduard Guniš ako správca oblasti informoval,  

že žiadateľ p.  Malovec (žiadosť č. 94) nemôže byť podporená z dôvodu nesplnenia kritérií čl. 1 VZN 439 (žiadosť 

predložila fyzická osoba). 

 

Komisia po posúdení a preverení žiadostí v rámci oblasti Športové aktivity navrhuje: 

1. Uznesenie č.1 – nepodporiť žiadosti č. 1,4,12,13,18,19,22,23,24,25,27,28,29,31,32,33,36,40,46,47,51,54,62, 

63,65,66,67,68,79,81,82,85,86,87,91,93 

Hlasovanie: Za: 7  proti:0  zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté 

 

2. 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.  

Uznesenie č.2 – podporiť žiadosti č. 2,3,5,6,7,8,9,10,11,14,15,16,17,20,21,26,30,34,35,37,38,39,41,42,43,44, 

45,48,49,50,52,53,55,56,57,58,59,60,61,64,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,83,84,88,89,90,92 
 
Meno a priezvisko člena komisie 

Hlasovanie 

Zdôvodnenie 
za proti 

zdržal 

sa 

Bc. Šimon Štefunko /    

MUDr. Zuzana Havlíková, PhD. ospravedlnená 

Bc. Martin Královič  ospravedlnený 

Juraj Fuzák /    

Ing. Jozef Klokner 
V čase hlasovania neprítomný na rokovaní 

komisie 

Mgr. Andrej Skala /    

Ing. Miloš Bučka /    

Ing. Vladimír Gubrický /    

Roman Holekši /    

Uznesenie bolo prijaté 

 

Člen komisie Juraj Fuzák požiadal uviesť do zápisu, že jeho návrh na podporu projektu „HBC Trnava, 

vráťme Trnave hádzanú“ (HBC Trnava) bol 6000 €. Po diskusii s ostatnými prítomnými členmi komisie 

a primátorom súhlasil so spoločným návrhom komisie 3000 € s podmienkou, že na základe žiadosti HBC 

Trnava, primátor odpustí náklady súvisiace s prenájmom haly.  

 



 

K bodu č. 3 

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

 

K bodu č. 4 

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  

 


