
 

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

Dátum zasadnutia: 
3.12.2019 

 
Prítomní: 
 predseda komisie – Miroslav Janitor  
členovia komisie – Jozef Figeľ, Stanislav Šimko, Martin Cuper,  Peter Bozogáň,  
asistentka:  Janka Rajňáková  
 
Program:  
1. Vyhodnotenie realizovaných športových podujatí v roku 2019  

2. Rozpočet na rok 2020 _ šport + dotácie  

3. Zásady informovanosti – stanovisko komisie 

4. Dobrovoľníctvo v roku 2020 – návrhy na dobrovoľnícke akcie  

5. Žihadielko – možnosti propagácie hlasovania pre mestskú časť  
 
Ad1/ 

Predseda komisie  Miroslav Janitor informoval o tom, že všetky naplánované podujatia  v roku 2019 

boli úspešne zrealizované s výnimkou nohejbalovej extra a interligy, ktorá sa napokon uskutočnila 

v inej  mestskej časti a súťaže vo workoutingu, ktorej termín kolidoval s inými súťažami. Financie 

z nezrealizovaných športových podujatí boli využité na organizáciu podujatia s názvom gurmánfestík 

19. 10.2019. 

 

Ad2/ 

Návrh rozpočtu na rok 2020  pre šport prítomní členovia komisie nekomentovali. Vyjadrili súhlas 

s navrhovanými  finančnými čiastkami, aj s navrhovanými novozaradenými podujatiami. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie: 

Uznesenie č. 7/2019 

Komisia športu pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

doporučuje  

miestnemu zastupiteľstvu  mestskej časti schváliť rozpočet na rok 2020 pre šport v znení 

predloženého návrhu 

Hlasovanie:    za/5 proti/0  zdržaných/0 

K predloženému návrhu na dotácie nemali členovia komisie žiadne pripomienky v prípade, že bude 

v rozpočte mestskej časti na rok 2020 dosť finančných prostriedkov. Jednalo sa predovšetkým 

o žiadosti, v ktorých výžka požadovaných finančných prostriedkov presahovala 1000 eur. 



K dotáciám bolo prijaté uznesenie: 

Uznesenie č.8/2019 

Komisia športu pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

doporučuje  

miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti schváliť dotácie na kultúru a šport vo výške uvedenej v 

návrhu 

Hlasovanie:    za/5 proti/0  zdržaných/0 

 

Ad3/ 

Komisia nemala pripomienky k žiadnemu z návrhov na Zásady informovanosti občanov 

prostredníctvom informačných prostriedkov mestskej časti. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie: 

Uznesenie č.8/2019 

Komisia športu pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

doporučuje  

miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti  prerokovať návrhy na Zásady informovanosti občanov 

informačnými prostriedkami mestskej časti. 

Hlasovanie:    za/5 proti/0  zdržaných/0 

 

Ad4/ 

K tomuto bodu odzneli nasledujúce návrhy: 

M. Janitor – zorganizovať benefičné športové podujatia 

S. Šimko – dobrovoľníckym spôsobom udržiavať zrealizované prieseky porastov náletových drevín 

v okolí  obytnej zóny 

J. Figeľ – pomoc pri udržiavaní lesných chodníkov a bežeckých tratí v lesoparku 

 

Ad5/ 

Návrh Stanislava Šimka – odmeniť každého 500 – ého  alebo tisíceho hlasujúceho.  



V závere stretnutia informoval predseda komisie o participácii mestskej časti na podujatí 24 hodín na 

korčuliach, ktoré organizuje MČ Juh na VŠA. Vyzval členov komisie na pomoc pri organizácii 

podujatia. 

 

Zapísala: Janka Rajňáková 

Košice 3.12.2019 

Miroslav Janitor, v.r. 

predseda komisie       

 

 

 


