Zápis zo zasadnutia Komisie športu pri MZ MČ Košice-Sídlisko
Ťahanovce
Dátum zasadnutia:
16.9.2019
Prítomní: predseda komisie – Miroslav Janitor
členovia komisie – Jozef Figeľ, Stanislav Šimko, Martin Cuper, Tatiana Vargovčáková
neprítomníí - Šimon Forrai, Peter Bozogáň,
asistentka: Janka Rajňáková
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Programový rozpočet – čerpanie za I. polrok, 5. zmena rozpočtu - informácia
Vyhodnotenie realizovaných športových podujatí za I. polrok 2019
Plán športových podujatí na ďalšie obdobie _termíny a propozície
Rôzne
Záver

Ad1/
Na úvod zaznela informácia o čerpaní rozpočtu mestskej časti za I. polrok 2019, ako aj o pokračovaní
prerušeného bodu rokovania miestneho zastupiteľstva z 8. zasadnutia, nakoľko mesto Košice
neakceptovalo návrhy z uznesení miestneho zastupiteľstva na preinvestovanie účelovej dotácie 105
tis. eur v plnej výške. 3000€, ktorých použitie mesto Košice neakceptovalo, sa budú musieť prijatím
nového uznesenia MZ investovať do havarijného stavu chodníkov a schodísk .
Ad/2
Predseda komisie Miroslav Janitor zhodnotil všetky zrealizované športové podujatia a konštatoval, že
všetky prebehli úspešne a v súlade s pravidlami.
Ad3/
Do konca roku 2019 by mali byť zrealizované ešte tieto podujatia:
Športový deň rodín, Uličná stolnotenisová liga, Ťahanovský lesný beh a Súťaž v športovej streľbe
žiakov. Miroslav Janitor informoval aj o tom, že sa v tomto roku už nezrealizuje nohejbalová extra
a interliga (950 €), basketbalový turnaj (150€) a súťaž vo workoute King of Olympia (300€). Finančné
prostriedky, pôvodne určené na tieto podujatia, navrhuje využiť pre novú akciu s názvom
GURMÁNFEST, ktorý by sa uskutočnil koncom októbra ( predbežný dátum je 26. október 2019) v ŠA
Olympia. Šlo by o zábavné podujatie pre verejnosť s ochutnávkou jedál a kultúrnym programom.
K podujatiu je potrebné vypracovať propozície, rozpočet a určiť organizátorov, ktorí by to celé
zastrešili. Vzhľadom na to, že nejde o športové podujatie, je potrebný konsenzus aj v Komisii kultúry.
K tomuto bodu členovia komisie prijali uznesenie:
Uznesenie č.6/2019
Komisia športu pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
doporučuje

Zápis zo zasadnutia Komisie športu pri MZ MČ Košice-Sídlisko
Ťahanovce
Dátum zasadnutia:
miestnemu zastupiteľstvu schváliť presun finančných prostriedkov z nezrealizovaných
športových podujatí vo výške 1400 € do kultúry a zorganizovať podujatie pre verejnosť
s názvom GURMÁNFEST.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržaných 0

Ad3/
Členovia komisie rozoberali možnosti a spôsob organizácie Gurmánfestu. Po diskusii predseda
komisie zasadnutie ukončil.

V Košiciach 17.6.2019
Zapísala: Janka Rajňáková

Miroslav Janitor-predseda komisie, v.r.

