
Z á p i s n i c a     č. 4/2016 
zo zasadnutia komisie pre šport , dňa 13. 4. 2016 

____________________________________________________________________ 
 
Prítomní: viď prezenčná listina 
 
Program:   

1. Otvorenie 
2. Príprava Záhoráckeho maratónu a polmaratónu 
3. Rôzne 
4. Záver 

 
 
k bodu č. 1 
 
           V úvode rokovania predseda Mgr. Peter Hutta privítal členov komisie športu a 
oboznámil ich s programom rokovania.  
 
K bodu č. 2 
 
 11. júna 2016 sa uskutoční 28. ročník záhoráckeho maratónu a 13. ročník 
polmaratónu. Na zrealizovanie tohto preteku sú potrebné vyjadrenia Okresného úradu 
Senica, Okresného riaditeľstva PZ Senica, Mesta Senica, Lesov SR, Železníc SR, Úradu 
logistického zabezpečenia OS SR a ARIVA a.s. (bývalá SAD).  
 Z tohto dôvodu boli na zasadnutie komisie prizvaní pplk. Mgr. Marek Mach, riaditeľ 
ODI PZ Senica, Bc. Rastislav Janák, náčelník MsP Senica, Bc. Mária Koštialová, OÚ 
Senica – odbor dopravy, Ing. Jana Oslejová, MsÚ Senica – odbor dopravy, Vladimír 
Bízek, starosta B. Mikuláša a Bc. Marián Konečný, predseda komisie Šaštín Stráže, ktorý  
sa ospravedlnil. Všetkým zainteresovaným bude zaslaná žiadosť o vyjadrenie. 
 
 Pplk. Mgr. Marek Mach ďalej pripomienkoval nasledovné: 
 
- pri uzávierke MK Továrenská ul. – dať dopravnú značku B 1 Zákaz vjazdu k predajni  
  DD Autotechna 
- pri dobehu dať regulovčíka k DD Autotechna 
- obojstranne uzatvoriť poľnú cestu od golf. areálu k letisku  

Zodpovedný: mesto Senica 
 
- Dlhá ul. – Železničná ul. – čiastočná uzávierka   
- pri štarte zabezpečiť križovatku od Čáčova k SAD-ke  

Zodpovedný:  mestská polícia 
 

- v Borskom Mikuláši dať regulovčíkov na každú križovatku,  
- uzatvoriť cestu Jána Hollého ul.  v úseku B. Mikuláš – smer Šaštín Stráže. Minulý rok sa  
   pozabudlo. 

  Zodpovedný: obec Borský Mikuláš 
 

- v Šaštíne Stražoch uzatvoriť pri dobehu na futbalový štadión ul. Nádražnú, nakoľko  
  niektorí bežci sú už dezorientovaní, aby neprišlo ku kolízii s vozidlami 
- uzatvoriť cestu III/1143 v úseku Šaštín Stráže – smer B.Mikuláš, tak ako minulý rok 
 - zabezpečenie regulovčíkov v Šaštíne Stražoch na každej križovatke fungovalo  
   dobre, je však potrebné, aby každý regulovčík mal na sebe reflexnú vestu  
   (aj v prípade horúčavy)      Zodpovedný: mesto Šaštín Stráže 
 
- pripomienkované bude zodpovednými osobami podpísané, že vzali na vedomie. 
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K bodu č. 3 
 
Členovia komisie sa opätovne zaoberali prerozdelením finančných prostriedkov na veľké 
projekty z fondu PRO Senica.  
 
Uznesenie č. 4/2016 
 
Komisia odporúča MsR schváliť dotácie z Fondu PRO na rok 2016 nasledovne: 
 
žiadateľ  FK Senica –  10 000 € 
žiadateľ HK 91 Senica – 6 000 € 
žiadateľ DUKLA Senica s. r. o. - 5 000 €. 
 
Hlasovanie: 
Za:6   Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 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 športu 


