
Zápisnica
zo zasadnutia Komisie športu a cestovného ruchu pri Miestnom zastupiteľstve 

Mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica, konaného dňa 4. mája 2016
Členovia komisie podľa prezenčnej listiny:

Prítomní: p. Bošňák, p. Fillo, p. Kristl, p. Weinštuk, p. Pilváň, p. Prokop, p. Grexa, p. Fatyka, 
p. Lendel, p. Dudík.

Neprítomní: Bohuš Pilváň
Hostia: p. Krúpa - starosta

Bod 1: ŠPORTOVEC ROKA 2015
Vyhodnotenie a pripomienky: 

 sprístupniť podujatie širšej verejnosti, zlepšiť propagáciu vyvesením plagátov a rozposlaním SMS správ
 rozšíriť okruh navrhovateľov a hodnotiacich obyvateľov ZB
 návrh dotácie pre podujatie vo výške 484,34€ - jednohlasne schválené

Bod 2: PROGRAM PODUJATÍ NA PRVÝ POLROK 2016
Turnaj Záhorská hokejka: 

 6. ročník hokejbalového turnaja sa uskutoční 28.5.2016
 návrh dotácie pre podujatie vo výške 150€ - jednohlasne schválené

15. ročník tenisového turnaja Záhorská hokejka: 
 termín bude organizátormi upresnený
 potreba dotácie bude upresnená po konaní turnaja

Detský futbalový turnaj v Gottlesbrune: 
 termín v júli, za náš tím je zodpovedný Jozef Prokop
 dotácia sa zatiaľ nepožaduje

Country Rag Day 2016: 
 podujatie pre deti a mládež sa uskutočí 4.6.2016 na Plácku
 pre akciu sa podarilo získať dotáciu z rozpočtu mesta Bratislava
 potreba dotácie z rozpočtu komisie bude upresnená po konaní akcie

Bod 3: PROPAGÁCIA ŠPORTU
Noviny Naša Bystrica: 

 komisia požaduje pre rubriku Výsledkový servis vždy rovnaký formát – rozmer plochy
 rozšíriť okruh navrhovateľov a hodnotiacich obyvateľov ZB
 návrh dotácie pre podujatie vo výške 484,34€ - jednohlasne schválené

Nová WEB stránka obce: 
pri príležitosti výroby novej stránky obce požadujeme od zadávateľa zabezpečenie lepšej prehľadnosti štruktúry 
webovej stránky

Bod 4: ÚSPEŠNÉ GRANTY PRE OBČIANSKE ZDRUŽENIA - ŠPORT
 komisia zhodnotila prínos z grantového programu mestského rozpočtu pre jednotlivé športy a športové 

podujatiam, spolu v 3 grantoch získali OZ zo ZB Euro 3,200.
 člen Komisie športu a predseda Grantovej komisie Roman Weinštuk vyzval ostatných členov v prípade 

potreby na podávanie ďalších žiadostí o dotácie, oznam o ďalšom kole grantovej výzvy pošle.

Bod 5: SÚDNE SPORY OHLADNE POZEMKOV POD FUTBALOVÝM IHRISKOM
 informácia Ivana Bošňáka o prehranom súdnom spore ŠK Hargašova s vlastníkom pozemku pod 

ihriskom – sporom bol prístup na futbalové ihrisko.ŠK Hargašova sa odvolá.
 diskusia o dopade súdneho sporu na prevádzku futbalového ihriska
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Bod 6: NÁHRADA ZA ZRUŠENÚ TANEČNÚ MIESTNOSŤ NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE
 Ivan Bošňák predniesol návrh, aby sa pre športové a tanečné aktivity mládeže, ale aj dospelých našla v 

priestoroch Mestskej časti náhrada za tanečnú miestnosť, ktorá bude zrušená z kapacitných dôvodov na 
Základnej škole.

 Ako vhodný priestor bola vytipovaná budova starého miestneho úradu – II. podlažie. Návrhom je zrušiť 
medzi miestnosťami priečky, vytvoriť tanečnú sálu a tiež zázemie na prezliekanie. Predchádzať tomu 
musí konsolidácia nájomných vzťahov, nakoľko niektoré priestory su v súčasnosti prenajaté. 

 Návrh bol odsúhlasený ako vhodné riešenie, za predpokladu vyriešenia nájmov, vyhonania potrebnej 
rekonštrukcie a tiež doriešenia prípadnej zmeny využitia (administratívne).

Zapísal: Vladimír Kristl a Ivan Bošňák, 19.5. 2016
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