
Zápis zo zasadnutia Komisie športu pri MZ MČ Košice-Sídlisko 
Ťahanovce  

Dátum zasadnutia: 
27.2.2020 

 
Prítomní: 
 predseda komisie – Miroslav Janitor  
členovia komisie – Jozef Figeľ, Stanislav Šimko, Martin Cuper,  Tatiana Vargovčáková  
zapisovateľka:  Janka Rajňáková  
hosť: PhDr. Jaroslav Žďára 
 
Program:  

1.  Zmena rozpočtu 

2.  Kalendár športových podujatí na rok 2020  

3. Rôzne 

 

Ad/1 

K zmene rozpočtu, ktorá je pripravovaná na najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 
18.3.2020členovia komisie prerokovali   

a)zaradenie požiadavky ZŠ Belehradská na zvýšenie rozpočtu pre Olympiádu základných škôl  v roku 
2020 zo 400 na 900 eur 

 

Uznesenie č. 9/2020 

Komisia športu pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

doporučuje  

miestnemu zastupiteľstvu  mestskej časti navýšiť rozpočet pre športové podujatie Olympiáda 
základných škôl o 500 € 

Hlasovanie:    5/ za  0/ proti  0/ zdržaných hlasov 

 

b) zaradenie do rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2020 spoločný 
projekt s mestskou časťou KVP – športová olympiáda, pozostávajúci zo vzájomných zápasov 
v hokeji, futbale, stolnom tenise, tenise, florbale detí a petangu seniorov. O navrhovanom 
projekte členov komisie informoval predseda Miroslav Janitor, ktorý zároveň požiadal členov 
komisie o spoluprácu pri pripravovanom projekte. 

Na toto podujatie je potrebné vyčleniť aspoň 500 €. 

 

Uznesenie č. 10/2020 

Komisia športu pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

doporučuje  

miestnemu zastupiteľstvu  mestskej časti zaradiť do rozpočtu mestskej časti na rok 2020  
podujatie  Športová olympiáda mestských častí Sídlisko Ťahanovce a Sídlisko KVP 
a finančným krytím 500 € 



Hlasovanie:    5/ za  0/ proti  0/ zdržaných hlasov 

 

Ad2/ 

Členovia komisie prebrali kalendár športových podujatí a rozdelili si ich organizačné zabezpečenie. 

O podujatiach v rámci Dní mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce informovala Janka Rajňáková. 

Pri májovom podujatí v rámci Dní Košíc je potrebné spojiť sily s komisiou komunitného rozvoja 
a kultúry  pri príprave loďky na Košické Benátky, ktoré sa uskutočnia 2.5.2020. 

Informácie o športových podujatiach obdržali členovia komisie v písomnej podobe. 

 

Ad3/ 

Predseda komisie Miroslav Janitor navrhol odvolať člena komisie Šimona Forraia a vyzval  prítomných 
členov komisie na predloženie nových návrhov . 

 

V závere zasadnutia Miroslav Janitor poďakoval všetkým prítomným za účasť. 

 

 

Miroslav Janitor, v.r. 

predseda komisie 

 

 

V Košiciach 2.3.2020 

Zapísala: Janka Rajňáková 

 

 
 
 


