
Zápisnica

zo zasadnutia Komisie športu a cestovného ruchu pri Miestnom zastupiteľstve 
Mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica, konaného dňa 9. decembra 2015

Čenovia komisie podľa prezenčnej listiny:
Prítomní: p. Bošňák, p. Fillo, p. Kristl, p. Weinštuk, p. Pilváň, p. Prokop
Neprítomní: p. Fatyka, p. Grexa,, p. Lendel, p. Dudík

Bod 1: INFORMÁCIA O NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2016
Pán Bošňák informoval členov komisie o navrhu rozpočtu na rok 2016. V doterajšom návrhu nie sú akceptované 
niektoré požiadavky v zmysle hlasovania na predchádzajúcom zasadnutí komisie.

K návrhu rozpočtu boli prednesené nasledovné komentáre:
a) Stolný tenis v rámci dotácií podporiť sumou Euro 2,000
b) MKF Slovan ZB v rámci dotácií podporiť sumou Euro 3,000
c) Komisii športu a CR prideliť sumu Euro 2,000

Hlasovanie: ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 NEPRÍTOMNÍ: 4

Bod 2: ŠPORTOVEC ROKA 2015

Podujatie Športovec roka 2015 sa uskutoční 10.2.2016 alebo 3.2.2016. V budúcom rokovaní komisie predložia 
členovia svoje návrhy na nominantov Športovec roka v jednotlivých kategóriach. Pán Fillo prisľúbil, že sa bude 
snažiť získať ako čestného hosťa pána A.Vencela staršieho. Počas prípravy tejto zápisnice pán Vencel svoju účasť 
predbežne potvrdil.

V novinách Naša Bystrica vyjde informácia o podujatí a tiež výzva občanom na predkladanie návrhov do 
jednotlivých kategórií.

Bod 3: FUTBAL
Pán Prokop informoval členov komisie o výsledkoch jednotlivých mládežníckych futbalových tímov. Zároveň 
upozornil na problém s vandalizmom na umelotrávnatom ihrisku v areáli Základnej školy. Ihrisko je sústavne 
poškodzované. Na ihrisku a v jeho okolí zostáva neporiadok. Bolo by vhodné, aby policajná hliadka MP občas 
monitorovala okolie ihriska a to najmä vo večerných hodinách.

Bod 4: BUDÚCE ZASADNUTIE KOMISIE

Predseda komisie Ivan Bošňák po diskusii navrhol, aby sa komisia stretla v stredu 13. januára 2016.

Návrh bol prijatý.

Bod 5: ROZNE

Predseda komisie Ivan Bošňák sa poďakoval členom komisie za celoročnú prácu v prospech športu v našej obci.

Zapísal: Vladimír Kristl a Ivan Bošňák, 31.12. 2015
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