Zápisnica zo dňa 05.09.2022
zo zasadnutia Komisie športu a mládeže Mestského zastupiteľstva
v Dubnici nad Váhom

Deň rokovania komisie: 05.09.2022
Rokovanie viedol: Mgr. Oto Bača
Zapisovateľka: Andrea Kmošková

Prítomní:
Ing. Ladislav Buranský
Ing. Lukáš Bakyta
Zdenko Medera
Radoslav Žiaček
Jozef Kamenčík

Neprítomný:
Vojtech Breska st.

Bod č. 1
Otvorenie a kontrola spôsobilosti rokovať
Oto Bača, podpredseda komisie skonštatoval, že komisia je spôsobilá
a je uznášaniaschopná. Neprítomný člen Vojtech Breska st. sa ospravedlnil.

rokovať

Podpredseda komisie predložil návrh programu zasadnutia Komisie športu a mládeže a dal
hlasovať.
Návrh programu:
1. Otvorenie a kontrola spôsobilosti rokovať
2. Schválenie dotácií na akcie/projekty
3. Šport v meste
4. Športová infraštruktúra
5. Diskusia
6. Záver
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Hlasovanie č. 1 – schválenie dnešného Programu:
Za hlasovalo: 6 členov komisie
Proti: 0 členov komisie
Zdržali sa hlasovania: 0 členov komisie
Konštatuje sa, že členovia schválili dnešný program zasadnutia Komisie športu
a mládeže. Nikto nemal návrh na doplnenie alebo zmenu programu.

Bod č. 2
Schválenie dotácií na akcie/projekty
Oto Bača požiadal členov športovej komisie o návrhy na prerozdelenie dotácie na športovú
akciu. Členovia boli oboznámení mailom od referenta pre šport a mládež so žiadosťou
športového klubu, ktorá bola podaná cez e-grant.
1. Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom
Žiadosť o dotáciu na podujatie Majstrovstvá SR družstiev starších žiakov a žiačok
(09.10.2022) je na sumu 3 000 Eur.
Navrhovaná dotácia od Komisie športu a mládeže je 900 Eur.
Hlasovanie č. 2 – odporučiť schváliť primátorovi mesta Dubnica nad Váhom navrhovanú
výšku dotácie Komisiou športu a mládeže.
Za hlasovalo: 5 členov komisie
Proti: 0 členov komisie
Zdržali sa hlasovania: 1 člen komisie

Uznesenie komisie
Bolo prijaté toto uznesenie:
U z n e s e n i e č. 1/0509/2022
O d p o r ú č a s a, aby primátor mesta Dubnica nad Váhom schválil Komisiou športu
a mládeže predložený návrh výšky dotácie pre športový klub na podujatie.
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Bod. č. 3
Šport v meste
Aktuálne informácie o športových kluboch
• DuTaF Centrum – tenis, postup do 1.ligy muži
• FK Dubnica nad Váhom – nový tréner p. Pánik; zahraniční tréneri ukončenie
spolupráce
• ŠK Victory Stars – 17.9.2022 sa koná detský florbalový turnaj; extraliga začína
sezónu
• HK Spartak Dubnica – rekonštrukcia chladenia: na zimnom štadióne je spravená
1.vrstva betónu s prípravou na chladenie a pripravené sú diery na osadenie nových
mantinelov. Tréningové jednotky prebiehajú v mestách Púchov, Bánovce nad
Bebravou a Brumov.

Bod. č. 4
Športová infraštruktúra
Komisia športu a mládeže skonštatovala, že nastal výrazný posun, zmodernizované sú
športoviská na školách a celkovo sú zlepšené podmienky na športovanie pre deti a mládež.
Zdenko Medera - pripomienka na návrh športoviska skatepark. Podľa návrhu, jama zasahuje
až na okraj bežeckej dráhy. V prípade pretekov, tréneri nebudú vidieť v sektore na
pretekárov. Bolo by potrebné nechať minimálne 2 metrový voľný priestor na státie.

Bod. č. 5
Diskusia
Mesto Dubnica nad Váhom zorganizuje vyhodnotenie najlepších športovcov. Komisia športu
a mládeže navrhla v jednotlivých kategóriách mená ocenených športovcov/trénerov/klubov.

Bod. č. 6
Záver

Podpredseda Oto Bača poďakoval členom komisie za účasť.
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V Dubnici nad Váhom, dňa 05.09.2022

Podpredseda komisie: Oto Bača

…………………………………………

Zapisovateľka: Andrea Kmošková

……………………………………….
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