Zápisnica zo dňa 15.08.2022 z hlasovania per rollam Komisie športu a mládeže Mestského zastupiteľstva
v Dubnici nad Váhom
Program:
1.
2.

Návrh výšky dotácií pre športové kluby a organizácie na športové podujatia a projekty na rok 2022
Uznesenia komisie

Mgr. Annamária Duvačová (referent pre šport a mládež) všetkým členom komisie odoslala elektronickou poštou
materiály k uvedeným bodom programu. Podpredseda komisie športu a mládeže Mgr. Oto Bača vyzval na
hlasovanie per rollam s lehotou vyjadrenia do 15.8.2022. Členovia komisie hlasovali elektronickou poštou, zo 7
členov hlasovalo 6.

Bod č. 1
1. ŠK VICTORY STARS Dubnica nad Váhom, o.z.
Žiadosť o dotáciu – projekt Florbalový turnaj „O pohár primátora“ kategória U19 (27.08.2022)
bola na sumu 250 Eur.
Navrhovaná dotácia od Komisie športu a mládeže 200 Eur.
Hlasovanie č. 1 – odporučiť schváliť primátorovi mesta navrhovanú výšku dotácie Komisiou športu a mládeže
Za hlasovalo: 6 členov komisie (Mgr. Oto Bača, Ing. Lukáš Bakyta, Ing. Ladislav Buranský, Jozef Kamenčík,
Zdenko Medera, Radoslav Žáček)
Proti: 0 členov komisie
Zdržali sa hlasovania: 1 člen komisie (Vojtech Breska, st.)
2. ŠK VICTORY STARS Dubnica nad Váhom, o.z.
Žiadosť o dotáciu – projekt Florbalový turnaj „O pohár primátora“ detské kategórie (17.09.2022) bola
na sumu 500 Eur.
Navrhovaná dotácia od Komisie športu a mládeže 400 Eur.
Hlasovanie č. 2 – odporučiť schváliť primátorovi mesta navrhovanú výšku dotácie Komisiou športu a mládeže
Za hlasovalo: 6 členov komisie (Mgr. Oto Bača, Ing. Lukáš Bakyta, Ing. Ladislav Buranský, Jozef Kamenčík,
Zdenko Medera, Radoslav Žáček)
Proti: 0 členov komisie
Zdržali sa hlasovania: 1 člen komisie (Vojtech Breska, st.)
Bod č. 2
Uznesenia komisie
Bolo prijaté toto uznesenie:
U z n e s e n i e č. 1/1508/2022
O d p o r ú č a s a , aby primátor mesta Dubnica nad Váhom schválil Komisiou športu a mládeže predložené
návrhy výšky dotácií pre športové kluby a organizácie na podujatia/projekty.

Podpredseda komisie: Mgr. Oto Bača
Zapisovateľka: Andrea Kmošková
V Dubnici nad Váhom, 15.08. 2022
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