
Z á p i s n i c a     č. 4/2017 
zo zasadnutia komisie pre šport, dňa 12. 4. 2017 

____________________________________________________________________ 
 
 
Prítomní: viď prezenčná listina 
Program:   

1. Otvorenie 
2. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta nad 3 320 € 
3. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta do 3 320 €  a následné 

schválenie projektov 
4. Záver 

 
k bodu č. 1 
           V úvode rokovania predseda komisie pre šport Mgr. Peter Hutta privítal členov komisie a 
oboznámil ich s programom rokovania.  
 
K bodu č. 2 
 Na zasadnutí komisie pre šport boli predložené dva projekty so žiadosťou o poskytnutie dotácie 
z rozpočtu mesta Senica v zmysle VZN č. 20 nad 3 320 €, a to: Dobrovoľný hasičský zbor v Senici, 
projekt: Hasičský šport a Plavecký klub Záhorák Senica - projekt: Plavecké pomôcky, sústredenie, 
prenájom plavárne mladým plavcom PK Záhorák Senica. 
 
Uznesenie č. 2/2017: 
 
1. Komisia odporúča podporiť finančnými prostriedkami z fondu PRO Senica projekty nad 
3.320 € v nasledovnej výške: 
a) Dobrovoľný hasičský zbor v Senici - projekt: Hasičský šport 
komisia projekt berie na vedomie a  o d p o r ú č a  MsR schváliť čiastku 7.000 €. 
 
b) Plavecký klub Záhorák Senica - projekt: Plavecké pomôcky, sústredenie, prenájom plavárne 
mladým plavcom PK Záhorák Senica 
komisia projekt berie na vedomie a  o d p o r ú č a  MsR schváliť čiastku 1.000 €. 
 
K bodu č. 3 
 Na zasadnutí komisie pre šport boli predložené projekty so žiadosťou o poskytnutie dotácie 
z rozpočtu mesta Senica v zmysle VZN č. 20 do 3 320 €. Po podrobnom preštudovaní všetkých 
projektov komisia odporúčala, resp. neodporúčala výšku dotácie na jednotlivé žiadosti. Na predložené 
žiadosti mohla rozdeliť sumu 15 000 € - viď príloha č. 1.  
   
K bodu č. 4 
          Predseda komisie Mgr. Peter Hutta poďakoval prítomným za ich účasť a zasadnutie komisie 
ukončil.  
 
 
Zapísala: Erika Mášiková                          Mgr. Peter Hutta,  predseda komisie pre šport 
 
 
 
 



 
Príloha č. 1 
 

Uznesenie č. 3/2017: 
 
Komisia odporúča podporiť finančnými prostriedkami z fondu PRO Senica projekty do 3.320 € 
v nasledovnej výške: 
 

 
Organizácia    Názov projektu                  Schválená suma 
 
  1. Zväz postihnutých civil. chorobami Okresné športové hry                250 € 
  2. Hanko kai karate klub Senica Zabezpečenie súťažnej činnosti a sústredení   1.800 € 
  3. Klub slov. turistov Senica  Turistické podujatia organizované KST SE      700 € 
  4. Jednota dôchodcov - okres. org. 2. Športové hry seniorov okresu Senica       300 € 
  5. Tenisový klub Senica  Podpora tenisu detí a mládeže     1.200 € 
  6. Tenisový klub Senica  Tenisová extraliga - ženy        400 € 
  7. Volejbalová mládež Senica, o.z. Modernizácia tréningového procesu    1.000 € 
  8. Volejbalová mládež Senica, o.z. Domáce a prípravné turnaje        800 € 
  9. Športový klub Barbell Senica Zdravá chrbtica          200 € 
10. Plavecký klub Aqua Senica  Celoročná činnosť klubu      1.800 € 
11. Klub silového trojboja Senica Záhorácki siláci          400 € 
12. Kus Plastu    Rozvoj ultimate frisbee v Senici        200 € 
13. Hokejový klub 91 Senica  Nová hokejová výstroj pre deti....    2.200 € 
14. Slov. zväz telesne postihnutých Podpora športu pre všetkých 2017       250 € 
15. Andrej Fišan - Gooal Academy SE Gooal Academy SE - pohybové programy...          0 € 
16. Športovo-strelecký klub Kunov Rekonštrukcia športovej strelnice Kunov       600 € 
17. TJ Družstevník Kunov   55. výročie vzniku TJ Družstevník Kunov     700 € 
18. Slov. stolnohokejový zväz  Challenge Day 2017         600 € 
19. O. z. Petrus    Obnovenie BEHU VĎAKY Senica - Prietrž   1.600 € 
 
SPOLU                    15.000 € 
 

 

V prípade nevyčerpania pridelených finančných prostriedkov členovia komisie pre šport odporúčajú 

finančne podporiť projekt: 

 

č. 15. Andrej Fišan - Gooal Academy SE Gooal Academy SE - pohybové programy  

 


