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

Dátum zasadnutia: 
3.6.2020 

 
Prítomní: 
 predseda komisie – Miroslav Janitor  
členovia komisie – MVDr.Jozef Figeľ, Ing. Stanislav Šimko, Martin Cuper,  Ing. Peter Bozogáň , Šimon 
Forrai 
zapisovateľka:  Janka Rajňáková  
hosť: PhDr. Jaroslav Žďára. Ing. Juraj Mazák, Ing. Paed. IGIP 
 
Program:  

1.  Príprava koncepcie rozvoja športu – priebežná informácia 

2. Prerokovanie návrhov na Cenu mestskej časti  

3. Záverečný účet mestskej časti za rok 2019 

4. Návrhy na pridelenie dotácií z rozpočtu mestskej časti na II. polrok 2020 

5. Programový rozpočet na rok 2020 – II. zmena rozpočtu 

6. Personálne otázky 

7. Pripravované športové podujatia  

 

 

Ad1/ 

Po úvodnom oboznámení s programom rokovania komisie udelil predseda Miroslav Janitor slovo 
Jaroslavovi Žďárovi z miestneho úradu, ktorý členov komisie informoval o súčasnom stave a postupe 
pri vypracúvaní koncepcie rozvoja športu mestskej časti na roky 2021 – 2022.  Zdôraznil, že koncepcia 
rieši štyri základné body v oblasti športu, a to: 

1. Usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom a vybudovanie cyklotrasy  s pripojením na 
existujúcu   /EUROVELO/ smerom k Zelenému dvoru 

2. Nedostatok priestoru pre interiérové športy – počíta sa s vybudovaním multifunkčnej haly na 
Aténskej ulici  / oporný múr/ 

3. Zlepšenie stavu informovanosti o fungovaní športových klubov v mestskej časti  

4. Zlepšenie komunikácie medzi mestskou časťou a športovými klubmi 

 

 

Ad2/ 

Vzhľadom na to, že tento bod bol už v minulosti zaradený do rokovania MZ, členovia komisie sa ním 
nezaoberali. 

 

Ad3/ 

Týmto bodom sa komisia športu nezaoberala. 

 

Ad4/ 

Komisia sa zaoberala všetkými žiadosťami o dotácie na druhý polrok 2020, ako  aj návrhmi miestneho 
úradu na pridelenie dotácií, vypočula si odôvodnenie žiadosti od  poslanca Juraja Mazáka, ktorý žiada 



pre svoje OZ Ťahanovská záhrada dotáciu na demokratické  vzdelávanie detí zamerané na ekológiu ,  
a prijala k tomuto bodu nasledovné uznesenie: 

Uznesenie č. 11/2020 

Komisia športu pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

odporúča  

miestnemu zastupiteľstvu  mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce schváliť pridelenie 
dotácií z rozpočtu mestskej časti na II. polrok 2020 nasledovne: 

 

OZ Maják nádeje    500 € 

OZ ADIUTOR     500 € 

Gréckokat. cirkev, farnosť Ťahanovce 300 € 

Šachový klub     200 € 

OZ Ťahanovská záhrada   700 € 

 

Hlasovanie   6/za  0/proti  0/zdržal sa 

 

Členovia komisie hlasovali o každom návrhu zvlášť s rovnakým výsledkom. 

 

Ad/ 5 

Komisia sa týmto bodom programu nezaoberala. 

 

Ad6/ 

K pripravovaným podujatiam – členovia komisie sú pripravení participovať na podujatiach, 
ktoré budú organizované do konca roku 2020. Neuskutočnené podujatia z I. polroka 2020 sa 
uskutočnia až v roku 2021. 

 

V závere predseda komisie poďakoval členom komisie za účasť a zasadnutie komisie ukončil. 

 

V Košiciach 4.6.2020 
Miroslav Janitor – predseda komisie 

Zapísala: Janka Rajňáková 

 

 

 

 

 


