Zápisnica zo dňa 10.06.2022
zo zasadnutia Komisie športu a mládeže Mestského zastupiteľstva
v Dubnici nad Váhom - online

Deň rokovania komisie: 10.06.2022
Rokovanie viedol: Mgr. Oto Bača
Zapisovateľka: Andrea Kmošková

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

Neprítomný:
Vojtech Breska st.
Radoslav Žiaček

Bod č. 1
Otvorenie a kontrola spôsobilosti rokovať
Oto Bača, podpredseda komisie skonštatoval, že komisia je spôsobilá
a je uznášaniaschopná. Neprítomní členovia Vojtech Breska st. a Radoslav Žiaček

rokovať

sa ospravedlnili.
Podpredseda komisie predložil návrh programu zasadnutia Komisie športu a mládeže a dal
hlasovať.
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie a kontrola spôsobilosti rokovať
Návrh výšky dotácie, pre športový klub, na športové podujatie na rok 2022
Uznesenia komisie
Záver

Hlasovanie č. 1 – schválenie dnešného Programu:
Za hlasovalo: 5 členov komisie
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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
Návrh výšky dotácií pre športové kluby a organizácie na športové podujatia a projekty
na rok 2022
Oto Bača oboznámil členov komisie so žiadosťou športového klubu, podanú cez e-grant
a požiadal komisiu o návrhy na dotáciu formou hlasovania cez aplikáciu whatsapp.
1. JOGGING KLUB, Dubnica nad Váhom
Výška požadovanej dotácie na akciu Dubnická desiatka (17.6.2022) je 1 000 Eur.
Navrhovaná výška dotácie Komisiou športu a mládeže je 800 Eur.
Hlasovanie č. 2 – odporučiť schváliť primátorovi mesta Dubnica nad Váhom navrhovanú
výšku dotácie Komisiou športu a mládeže.
Za hlasovalo: 4 členovia komisie
Proti: 0 členov komisie
Zdržali sa hlasovania: 1 člen komisie

Záverečné stanovisko k bodu č. 2:
Komisia športu a mládeže Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom odporúča
primátorovi mesta Dubnica nad Váhom schváliť navrhovanú výšku dotácie.

Bod č. 3
Uznesenie komisie
Bolo prijaté toto uznesenie:
U z n e s e n i e č. 1/1006/2022
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/projekt.
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Bod. č. 4
Záver
Podpredseda Oto Bača poďakoval členom komisie za účasť.

V Dubnici nad Váhom, dňa 10.06.2022

Podpredseda komisie: Oto Bača

…………………………………………

Zapisovateľka: Andrea Kmošková

……………………………………….
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