
                                          Z á p i s n i c a   č. 3/2016 
zo zasadnutia komisie pre šport , dňa 6. 4. 2016 

___________________________________________________________________ 
 
Prítomní: viď prezenčná listina 
 
Program:   

1. Otvorenie 
2. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Senica nad 3 320 €  
3. Príprava Záhoráckeho maratónu a polmaratónu 
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 
 
 Na zasadnutí komisie športu boli predložené tri projekty so žiadosťou  
o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Senica v zmysle VZN č. 20 nad 3 320 €, a to:  
projekt  FK Senica – Futbalový rok v meste Senica, na sumu  78 000 € 
projekt HK 91 Senica – Doprava na stretnutia organizované SZĽH, na sumu 16 000 € 
projekt DUKLA Senica s.r.o. – Hokejka, na sumu  20 000 €. 
 
Uznesenie č. 2/2016 
 
Komisia odporúča rozdeliť sumu 60 000 € schválenú v rozpočte mesta na rok 2016,  
z fondu PRO Senica nasledovne: 
a/ 30 000 € na projekty nad 3 320 €  
b/ 30 000 € na projekty do 3 320 €. 
 
Uznesenie č. 3/2016 
 
Komisia odporúča podporiť finančnými prostriedkami z fondu PRO Senica projekty 
nad 3320 € v nasledovnej výške: 
a/ projekt  FK Senica sumou 10 000 € 
b/ projekt  HK 91 Senica sumou 6 000 € 
c/ projekt  DUKLA Senica s. r. o. sumou 6 000 €. 
 
 
K bodu č. 3 
 
 11. júna 2016 sa uskutoční 28. ročník Záhoráckeho maratónu a 13. ročník 
polmaratónu. Z dôvodu zabezpečenia potrebných povolení na bezproblémové 
uskutočnenie tohto preteku je potrebné pozvať na rokovanie všetkých 
zainteresovaných, t. j. ODI, MsP, OÚ – odbor dopravy, MsÚ – odbor dopravy,  
zástupcu mesta Šaštín Stráže a zástupcu obce Borský Mikuláš.  
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Vedúca odd. soc. vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu MsÚ v Senici 
RNDr. K. Poláková a predseda komisie Mgr. Peter Hutta sú poverení rokovať so 
zástupcom ŽSR.  
 
 
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 


