
Zápis 
z rokovania Komisie mládeže a športu Mestského zastupiteľstva v Trnave  

Mestský úrad v Trnave, 10.4.2013 

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

Ospravedlnený: Jančovič, Slamka 

Ďalší prítomní: Haršányiová, Guniš 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie  

2. Hodnotenie žiadostí o dotáciu na rok 2013 

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. 

Kontrola plnenia úloh z rokovania komisie 20.2.2013: 

a) úloha č. 1 – je v plnení, 

b) úloha č. 2 – zmena termínu predkladania žiadostí bude zapracovaná do pripravovaného VZN, 

c) úloha č. 3 – úloha splnená, predseda komisie prečítal stanovisko vedenia mesta, 

d) úloha č. 4 – úloha je splnená. 

 

K bodu č. 2  

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

v Trnave doručené do 15.3.2013. Komisia po posúdení a preverení žiadostí navrhuje: 

A. v rámci oblasti Aktivity mládeže: 

1. nepodporiť žiadosti č. 1, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 37, 40, 42, 43, 44 

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.  

B. V rámci oblasti Športové aktivity 

1. nepodporiť žiadosti  č. 1, 6, 9, 14, 15, 17, 21, 22, 29, 33, 34, 39, 46, 51, 53, 57, 59, 60, 62, 73, 74, 76, 77, 

81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91 

2. hradiť z programu č. 18 žiadosti – č. 26, 31, 44, 48, 50, 54, 69, 80, 82  

3. 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 

4. komisia navrhuje: 

- možnosť čerpať dotáciu aj na stravu na projekt č. 18  – Medzinárodný futbalový turnaj Lokocup 2013 

- presunúť projekt č. 21 –  Trnavských jarmočných 6666 metrov, 21. ročník – medzi aktivity TTJ 

 

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 

 


