
Z Á P I S N I C A   č.  1 
 

zo zasadnutia Komisie športu pri MsZ v Senci konaného dňa 23. 1. 2012 
 
 
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny  
prítomní :  7     ospravedlnení :   2 prizvané: p. Nemcová – viceprimátorka – ospravedlnená  

    Mgr. Lauková – redaktorka Senčana  
Program : 
 
1. Privítanie členov komisie, informácie predsedu komisie 
2. Dotácie na rok 2012 
3. Športovec roka 2011 - návrhy  
4. R ô z n e  
 
1) Predseda komisie Ing. Juraj Gubáni prítomných srdečne privítal, oboznámil ich 
s programom rokovania a navrhol do druhého bodu programu zaradiť prerokovanie Návrhu 
VZN mesta Senec, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 
Senec. Prítomní so zaradením návrhu VZN jednohlasne súhlasili. 
Ďalej informoval, že žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta mala komisia v pláne prerokovať na 
dnešnom zasadnutí, pretože kluby majú plánované akcie už na január, február aj marec, aby 
mohli mať finančné prostriedky k dispozícii. Žiadosti však nie sú komisii k dispozícií, tieto sa 
budú riešiť na februárovom zasadnutí komisie a schvaľované budú na aprílovom zasadnutí 
MsZ.  
Ďalej informoval, že vyhlásenie Športovca roka 2011 bolo určené z vedenia mesta  na 18. 
apríla 2012 o 17:00 hod., namiesto navrhovaného termínu 15. prípadne 29. februára. Návrhy 
na ocenenie športovcov môžu podávať kluby aj občania do 15. februára 2012, výzva bude 
uverejnená aj v Senčanovi. 
 
2) Žiadosti o dotácie bude komisia prejednávať na februárovom zasadnutí, na ktoré treba 
prizvať aj vedúcu ekonomického odboru MsU Ing. Matušovú. 
Prítomní zobrali na vedomie vyúčtovanie dotácií na rok 2011. 
Návrh VZN mesta Senec, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií 
z rozpočtu mesta Senec – prítomní zobrali na vedomie návrh VZN s  pripomienkami: 
 
Uznesenie č. 1/2012  
Komisia športu pri MsZ v Senci doporučuje MsZ v Senci schváliť Všeobecné záväzné 
nariadenie mesta Senec , ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu 
mesta Senec nasledovne : 
Článok 6 – Kompetencie orgánov mesta pri schvaľovaní dotácií 
 
2. primátor mesta schvaľuje dotácie: 

a) v čiastke do 1000 € pre PO 
b) v čiastke do  500 € pre  FO  
 

hlasovanie:       za  :  7   (všetci prítomní)                 
  



3) Návrhy na športovca roka 2011 sa budú môcť podávať do 15. februára, výzva bude  
v januárovom čísle Senčana. Na webovej stránke mesta bude zoznam vybraných športovcov, 
občania budú môcť hlasovať.  
 
 
Uznesenie č. 2/2012 
 
Komisia športu vyzýva jednotlivé športové kluby a športovcov, aby do 15. 2. 2012 podali 
návrhy na športovca roka 2011. 
 
Hlasovanie:     za :  7 (všetci prítomní) 
 
4) Rôzne  
- turnaj seneckých firiem vo futbale sa uskutoční 4. mája. 
 
Po vyčerpaní všetkých bodov dnešného rokovania predseda komisie poďakoval všetkým za 
účasť a ukončil rokovanie. 
 
 
  
Tajomníčka komisie:                                                                                     Predseda komisie: 
Bc. Alžbeta Bondorová                                                                                  Ing. Juraj Gubáni    


