
Zápis 
z rokovania Komisie mládeže a športu Mestského zastupiteľstva v Trnave  

Mestský úrad v Trnave, 31.03.2016 

 
Prítomní: Fuzák, Baková, Klokner, Bučka, Štefunko, Holekši, Skala, Královič 

Ospravedlnení: Gubrický Haršányiová 

Ďalší prítomní: Guniš, Maková, Štepáneková 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie  

2. Prehodnotenie žiadostí o dotáciu na rok 2016 

3. Rôzne  

4. Záver 
 

K bodu č. 1 

Rokovanie komisie mládeže a športu otvoril  na spoločnom zasadnutí s  komisiou kultúry predseda komisie Juraj 

Fuzák, ktorý prítomným členom komisie mládeže a športu predložil návrh vyššie uvedeného programu. 

  
 
Meno a priezvisko člena komisie 

Hlasovanie 

Zdôvodnenie 
za proti 

zdržal 

sa 

Juraj Fuzák /    

MUDr. Zuzana Baková, PhD. /    

Mgr. Šimon Štefunko /    

Ing. Jozef Klokner /    

Bc. Martin Královič /    

Mgr. Andrej Skala /    

Ing. Vladimír Gubrický Ospravedlnený 

Roman Holekši /    

Ing. Miloš Bučka /    

 

Program bol schválený. 

 

K bodu č. 2 

 

Po zasadnutiach jednotlivých komisií MZ a po kontrole navrhnutých súm z programu č. 18 sa zistilo, že v programe 

č. 18, bola prekročená suma na pridelenie dotácií o 5250 eur. O túto čiastku museli byť návrhy súm v komisii kultúry 

a v komisii mládeže a športu upravené pre jednotlivých žiadateľov.  

 

Komisia prehodnotila navrhnuté sumy v programe č. 18 pre žiadosti z oblasti Aktivity mládeže a oblasti Športové 

aktivity.   

 

Po posúdení  komisia navrhuje: 

1. nepodporiť žiadosti č. 50 a č. 215  

Uznesenie č.1 – nepodporiť žiadosti č. 50 a č. 215 

 

Hlasovanie: Za: 8  proti:0  zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté 

 

2. presunúť žiadosť č. 60 do programu č. 10 – oblasť Športové aktivity a žiadosť č. 183 do programu č. 10 – 

Aktivity mládeže.  

 

 

 



Uznesenie č.2 – presunúť žiadosti č. 60 a 183 do príslušných programov a podporiť v súlade so sumou 

uvedenou v prílohe č. 1 tohto zápisu.  

Hlasovanie: Za: 8  proti:0  zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté 

 

3. V oblasti Aktivity mládeže upraviť sumu navrhnutú žiadosti č. 85 v súlade so sumou uvedenou v prílohe č. 1 

tohto zápisu.  

 

Uznesenie č.3 – upraviť výšku navrhnutej sumy pre žiadosť č. 85 v súlade so sumou uvedenou v prílohe č. 1 

tohto zápisu.  

Uznesenie bolo prijaté 

 

 
 

Meno a priezvisko člena komisie 
Hlasovanie 

Zdôvodnenie 
za proti 

zdržal 
sa 

Juraj Fuzák /    

MUDr. Zuzana Baková, PhD. /    

Mgr. Šimon Štefunko /    

Ing. Jozef Klokner /    

Bc. Martin Královič /    

Mgr. Andrej Skala /    

Ing. Vladimír Gubrický Ospravedlnený 

Roman Holekši /    

Ing. Miloš Bučka /    

 

K bodu č. 3 

 

Vedúca Odboru vzdelávania, športu a kultúry Mgr. Ružena Maková navrhla zmenu vo využívaní programu č. 18, 

ktorý by primárne slúžil na podporu nepredvídaných aktivít a projektov pre potreby všetkých komisií MZ. Po 

diskusii navrhol predseda komisie mládeže a športu Juraj Fuzák v budúcnosti zníženie celkovej sumy z programu č. 

18, navýšenie rozpočtov v jednotlivých oblastiach a úpravu kategórií finančných prostriedkov pre oblasť športové 

aktivity na základe kategórií v článku II. VZN č. 457 o poskytovaní dotácií. Táto skutočnosť bude predmetom 

rokovania komisie pri príprave rozpočtu na nasledujúci rok.  

 

K bodu č. 4 

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

 

 

Zapísal: 

Mgr. Eduard Guniš, v.r. 

 

Za správnosť: 

Juraj Fuzák, v.r. 

Predseda komisie  

 


