
Zápis 
z rokovania Komisie mládeže a športu Mestského zastupiteľstva v Trnave  

Mestský úrad v Trnave, 2.6.2011 

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

Ospravedlnení. Svátek, Jančovič, Slamka 

Ďalší prítomní: Haršányiová, Guniš 
 

Program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Návrh VZN č..... , ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava   

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 

Predseda komisie oboznámil prítomných s dôvodom zaradenia návrhu VZN na rokovanie komisie. 

Prítomní preštudovali a prerokovali predložený návrh VZN a navrhujú: 

1.  v čl. 4 ods. 2 písm. A) až C) upraviť limity nasledovne: 

A) Mestské zastupiteľstvo  
a) v čiastke nad 2000 eur  pre právnickú osobu,  

b) v čiastke nad 400 eur pre fyzickú osobu.  

B) Mestská rada  

a) v čiastke od  1000 eur do 2000 eur (vrátane) pre právnickú osobu,  

b) v čiastke od  200 eur do 400 eur  (vrátane) pre fyzickú osobu.  

C) Primátor  

a) v čiastke do 1000 eur  (vrátane) pre právnickú osobu,  

b) v čiastke do 200 eur (vrátane) pre fyzickú osobu. 

2. v čl. 5 ods. 1 písm. p) zmeniť na: „podpis štatutárneho zástupcu“ a vypustiť „odtlačok pečiatky“, 

nakoľko žiadateľ nie je povinný vlastniť a používať pečiatku, 

3. v čl. 6 ods. písm. B) ods. 1 c) doplniť nasledovne: „c) športové aktivity klubov, jednôt, organizácií a 

jednotlivcov,“ 

Ostatné body zostávajú nezmenené. 

4. vypustiť prílohy č. 1 a č. 2 ako súčasť VZN. Tieto prílohy sú súčasť vyhlásenia súťaže a môžu sa 

aktualizovať v súlade s aktuálnymi potrebami, pričom nie je potrebné meniť VZN. 

 

K bodu č. 3  

Komisia posúdila projekt žiadateľa Dieľnička u Zlatej priadky, n.o., ktorý bol do oblasti podpory Aktivity 

mládeže  presunutý z oblasti podpory primárna protidrogová prevencia. Komisia jednomyseľne navrhla 

podporiť projekt vo výške 300€. 

 

K bodu č. 4  

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

ukončil. Ďalšie stretnutie komisie sa uskutoční 22.6.2011. 

 

Zapísala: 

Ing. Katarína Haršányiová 

 

Za správnosť: 

Mgr. Marian Rozložník 

predseda komisie 

 


