
Zápisnica
zo zasadnutia komisie športu a cestovného ruchu pri Miestnom zastupiteľstve 
Mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica, konaného dňa 25. augusta 2014

Prítomní členovia komisie podľa prezenčnej listiny 
p. Kristl,  p. Fatyka, p. Fillo, p. Bošňák, p. Vaňo, p.Dudík, p. Lendel,

Bod 1: ZÁPISNICA Z MINULÉHO STRETNUTIA KOMISIE – 4. JÚN 2014
Členovia zobrali zápisnicu na vedomie, pripomienky boli zapracované

Bod 2: ROZPOČET MČ ZB NA ROK 2014 V OBLASTI ŠPORTU
Ivan Bošňák informoval o pripravovanom zasadnutí MZ a možnosti schváliť zmeny v rozpočte MČ ZB. V 
kategórii ŠPORT nie sú navrhované zmeny, celková dotácia na rok 2014 zostáva na Euro 4,800.-

Bod 3: ROZPOČET MČ ZB NA ROK 2014 – PODPORA JEDNOTLIVÝCH AKCIÍ
Komisia hlasovala podľa predbežného rozpočtu o podpore nasledovných položiek:

Majstrovstvá Slovenska v tenise Seniorov – Euro 250
Hlasovanie: ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 NEPRÍTOMNÍ: 1

Záhorská hokejka – hokejbalový turnaj – predbežne Euro 100
Hlasovanie: ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 NEPRÍTOMNÍ: 1

Bod 4: INFORMÁCIA O STAVE INVESTIČNÝCH AKCIÍ - ŠPORT
V.  Kristl  podal  informáciu  k  zastrešeniu  otvoreného  ihriska,  kde  je  po  dokončení  dodávateľských  prác 
potrebné:

• doriešiť odtok dažďovej vody zo zvodov v rohoch ihriska – vonkajšia strana,
• brigádnicky doriešiť úpravu okolia, s pomocou MÚ naviezť štrk, zakúpiť gumené pásy.

Projekt športovej haly je stále v stavebnom konaní s očakávanou realizáciou v roku 2015.

Bod 5: INFORMÁCIA O NASTÁVAJÚCICH ŠPORTOVÝCH AKCIÁCH
• Kristl informoval o Záhorskej hokejke, účasti 8 družstiev, zabezpečení občerstvenia.
• M. Fillo informoval o Plánovaných MS Seniorov v tenise družstiev, čo je pre Z. Bystricu významná 

spoločenská pocta a určite to bude pekná športová udalosť.
• I. Bošňák informoval o futbalovom turnaji dospelých za účasti 4 družstiev ako súčasť hodov v nedeľu na 

konci prázdnin. V sobotu budú organizované zápasy a turnaje detských družstiev v kategóriach mladší 
žiaci / prípravka / predprípravka.

Bod 6: OSTATNÉ

V tomto bode sa prítomní venovali propagácii športu v novinách Naša Bystrica, spôsobu ohlasovania oznamov 
v miestnom rozhlase. 

Spísal: Ivan Bošňák, 14. novembra 2014
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