
 

1 / 1 

Zápisnica 
 

z 15. zasadnutia komisie športu a cestovného ruchu pri Miestnom zastupiteľstve 

Mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica, konaného dňa 10. decembra 2012 
 

 

Prítomní členovia komisie podľa prezenčnej listiny  

p. Kristl,  p.Dudík, p. Fillo, p. Bošňák, p. Vaňo, p. Fatyka, p. Lendel a hosť pani L. Bánska 

 
 

Bod 1: ODSÚHLASENIE ZÁPISNICE A PROGRAMU 
K zápisnici z minulého zasadnutia neboli vznesené pripomienky. 

 

Bod 2: ROZPOČET NA ŠPORT NA ROK 2013 – Návrh na rokovanie MZ 
 

Na rokovanie MZ je predložený rozpočet na rok 2013, ktorý má oproti rokom 2009-2012 okresané prostriedky 

v kapitole - bežné výdavky. Komisia rozpočet prediskutovala a p. Bošňák bude tlmočiť závery predsedovi 

finančnej komisie, ktorá sumarizuje prípadné návrhy na zmeny predloženého rozpočtu: 

a) Navýšenie prostriedkov pre kľúčový športový klub ŠK Hargašova – na € 8,000-10,000 

b) Schválenie prostriedkov na podporu aktivíť organizovaných športovou komisiou – do  € 1,500 
 

Kapitola - kapitálové výdavky disponuje v návrhu kľúčovou investíciou na zastrešenie hokejbalového ihriska 

a na projektové dokumentácie, súvisiace s projektom športovej haly a zastrešenia hokejbalového ihriska. 

 

Bod 3: HARMONOGRAM ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ NA ROK 2012 
 

Športová komisia prediskutovala základný harmonogram športových podujatí v obci na rok 2013, ktorý 

navrhla doplniť, prípadne upraviť nasledovne: 

a) Záhorácky Širáček uskutočniť v alternatíve splavu Karloveského ramena s opekačkou, 

b) Cyklistické podujatie premiérovo skúsiť smerovať na dátum máj-jún, 

c) Osloviť akt. basketbalistov v obci (I. Bošňák) a pokusne usporiadať basketbalový/streetbalový turnaj, 

d) Rozmýšľať o zorganizovaní medziobecného atletického preteku (ZB, Lamač, Marianka) v rámci 

vyučovania na základnej škole vo vhodnom termíne máj-jún. V spolupráci so Š. Dudíkom p. Bánska, 
 

Bod 4: PODUJATIE ŠPORTOVEC ROKA 2012 
 

Športová komisia navrhla po diskusii rozšíriť oceňované kategórie o „Mladého športovca zo Záhorskej 

Bystrice, aktívneho v športovom oddiele mimo Z. Bystrice“. V obci žije a významné športové úspechy má 

veľa detí a mládeže, ktoré športuú v rámci Bratislavy v športoch, ktoré nemajú zázemie v ZB.  
 

Komunikácia, výzva na nominácie a príprava podujatia, ktoré je plánované na koniec februára 2013 začne 

v spolupráci komisie a MČ v januári 2013 – zodpovedný I. Bošňák a V. Kristl. 

 

Bod 5: PODPORA ŠPORTU Z DOTÁCIE KOMISIE ŠPORTU a CR 
 

Komisia na základe žiadosti a predloženia rozpočtov príjmov a výdavkov odhlasovala zo svojich prostriedkov 

nasledovné dotácie: 

1. Organizácia Majstrovstiev Slovenska v modernej gymnastike: ŠK Hargašova - Euro 45 

2. Organizácia stolnotenisového turnaja v januári 2013 - Euro 80 

3. Voucher v gastro zariadení v ZB - občerstvenia po turnajoch pre športové kluby - Euro 100 
 

Hlasovanie:  ZA – 6 hlasov  PROTI – nikto  ZDRŽAL SA – nikto 
 

Návrh dotácií v celkovej výške €225.- bol schválený 

 

Bod 6: SPRÁVA O ČINNOSTI KOMISIE V ROKU 2012 
 

Predseda I. Bošňák predstavil návrh správy o činnosti komisie športu a CR, ktorý bude predložený na 

rokovanie MZ dňa 18. Decembra 2012, s ktorým sa členovia oboznámili.  

 

Spísal: Ivan Bošňák, 30. decembra 2012 


