
príloha č.1     Vyhodnotenie činnosti  športovej komisie za rok 2009              
 
- schválenie kritérií na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď na rok 2009. 
 

- účelové dotácie za oblasť športu – prerokovanie návrhov projektov, predložených v zmysle VZN č. 5/2006 
  o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď 
 

- schválenie návrhu prerozdelenia  dotácií. 
 

- opakovane bolo prerokované financovanie športu z rozpočtu mesta Sereď, vytváranie podmienok pre širšiu 
   účasť na športe, skvalitnenie materiálno-technických podmienok 
 

- uplynutie termínu doby výpožičky  floorbalových mantinelov 
  prerokovanie návrhov ďalšieho postupu nakladania s floorbalovými mantinelmi 
  prerokovanie žiadosti Floorbalového klubu o predĺženie Zmluvy o výpožičke floorbalových mantinelov 
 

- uplynutie termínu doby výpožičky tenisového nahrávacieho stroja 
  prerokovanie návrhov ďalšieho postupu nakladania s tenisovým nahrávacím strojom 
  prerokovanie žiadosti tenisového klubu o predĺženie zmluvy o výpožičke nahrávacieho stroja 
 

- prerozdelenie dotácií pre TJaŠK na činnosť v druhom polroku 2009 
 

- prehodnotenie výšky dotácií pre TJaŠK v druhom polroku 2009 z dôvodu nutnosti prijatia úsporných  
  opatrení v oblasti výdavkov rozpočtu mesta na rok 2009 z titulu dopadu finančnej krízy: zníženie dotácií 
  o 10% zo schváleného rozpočtu 
 

- príprava slávnostnej akadémie Oceňovania športovcov ( technicko-organizačné zabezpečenie) 
 

- schválenie kritérií na Oceňovanie športovcov. 
 

- prerokovanie došlých návrhov na Oceňovanie športovcov, ktoré boli doručené predsedami TJ a ŠK. 
 
Ostatné oblasti činnosti športovej komisie 
 

- informácie o pripravovaných sprievodných podujatiach počas hodového jarmoku v Seredi, na ktorých sa 
  podielali kluby: TJ Lokomotíva Sereď, HK Slávia OA, Stolnotenisový klub Mladosť. 
 

- poškodenie hlavnej hracej plochy na Mestskom štadióne, informácie pre členov komisie o aktuálnom 
  stave prác zabezpečujúcich opravu poškodeného trávnika Mestského štadióna 
 

- otvorenie multifunkčného ihriska s umelým trávnatým povrchom pri ZŠ J. Fándlyho 
 

- využitie info tabúľ jednotlivými TJaŠK v centre mesta Sereď 
 

- účasť na celomestských športových podujatiach a podujatiach organizovaných TJaŠK 
 

- návšteva delegácie poslancov MsZ z Holandska, príprava spoločného stretnutia za účasti predsedov TJaŠK  
  na  futbalovom štadióne  
 

- informácie o aktuálnych výsledkoch v súťažiach TJaŠK 
 

- opakovane sa prerokúvala nečinnosť mesta pri budovaní rekreačno-športového areálu pri Riviére, urgencia 
  k činnosti 
 

- pozemok vo výpožičke ŠK Cyklo Tour Sereď pri ZŠ P.O.Hviezdoslava, nespokojnosť s aktuálnym 
 stavom údržby pozemku 
 

- informácie o stave riešenia dostavby objektu Sokolovne pre účely športového vyžitia 
                                                                            
 
 
                                                                                                      Róbert Stareček, v.r. 
                                                                                            predseda Športovej komisie pri MsZ 
 


