Zápis zo zasadnutia Komisie športu pri MZ MČ Košice-Sídlisko
Ťahanovce
Dátum zasadnutia:
3.4.2019
Prítomní: predseda komisie – Miroslav Janitor
členovia komisie – Jozef Figeľ, Stanislav Šimko, Šimon Forrai, Tatiana Vargovčáková
ospravedlnení - Peter Bozogáň
asistentka: Janka Rajňáková
Program:
1. Organizačné zabezpečenie športových podujatí
2. Rozpočet mestskej časti na rok 2019 _1. zmena rozpočtu
3. Rôzne
Ad1/
Prítomní členovia komisie sa venovali kalendáru športových podujatí a ich organizačnej príprave.
17.8.2019 – KING OF OLYMPIA – zabezpečuje Šimon Forrai
6.4. 2019 – Stolnotenisový turnaj – zabezpečuje Jozef Figeľ
8.5.2019 – Beh Fit – zabezpečuje Stanislav Šimko
25.5.2019 – Body Fit Day – zabezpečuje Tatiana Vargovčáková
13.4.2019 – Šachový turnaj – z komisie sa neprihlásil nikto – turnaj zabezpečí Janka Rajňáková
Športový deň rodín sa rozhodol predseda komisie Miroslav Janitor presunúť na august .
Ad2/
Predseda komisie informoval, že sa konalo výberové konanie na realizáciu florbalového ihriska.
Česká firma ponúkla certifikované mantinely za 4900 €. Na ihrisko je vyčlenený rozpočet 7000 €,
takže zvyšné peniaze chce mestská časť použiť na vymaľovanie čiar. Zatiaľ nebol vybraný žiadny
dodávateľ.
Miroslav Janitor vysvetlil prítomným situáciu, ktorá vznikla na detskom ihrisku Aténska, ktoré ma
nekvalitnú plochu z gumových dlaždíc – nevhodnú na loptové hry, ani iné rekreačné športy spojené
s behom. Plocha ihriska si vyžaduje nový povrch, najlepšie umelý trávnik, čo však vyžaduje zásah do
rozpočtu mestskej časti a následnú zmenu.
K tejto veci prijali členovia komisie uznesenie:
Uznesenie č.4/2019
Komisia športu pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
doporučuje
schváliť v I. zmene rozpočtu mestskej časti v podprograme 6.7 rekonštrukciu ihriska pre loptové hry na
Aténskej 13
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržaných hlasov 0.
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Ťahanovce
Dátum zasadnutia:
Ad3/
Poslanec Stanislav Šimko si vyžiadal od miestneho úradu zoznam športových klubov v mestskej časti
a zoznam občianskych združení v mestskej časti.

V Košiciach 4.4..2019
Zapísala: Janka Rajňáková

Miroslav Janitor-predseda komisie

