Zápisnica zo zasadnutia Komisie kultúry a športu
zo dňa 17.12.2014
Prítomní: viď prezenčná listina

Program :
1. Otvorenie
2. Rokovací poriadok komisií MsZ Kysucké Nové Mesto.
3. Návrhy a schválenie kritérií na vyhodnotenie najlepších športovcov
Nového Mesta.
4. Rôzne
5. Ukončenie

a trénerov Kysuckého

K bodu č.1:
Predseda komisie privítal členov, hostí a predložil program rokovania, ktorý bol schválený bez pripomienok.
K bodu č.2:
Komisia kultúry a športu berie na vedomie Rokovací poriadok komisií MsZ Kysucké Nové Mesto, schválený MsZ
Kysucké Nové Mesto. Členovia komisie sa dohodli, že sa budú stretávať podľa potreby v utorok o 15.0hod. Ďalšie
zasadnutie bude 15.1.2015.
K bodu č.3:
Komisia kultúry a športu hlasovaním schválila nasledovné kritériá na vyhodnotenie najlepších športovcov a trénera
Kysuckého Nového Mesta za športové výsledky v r. 2014. Vyhodnotenými môžu byť športovci a tréneri, ktorí
reprezentujú kluby a oddiely v Kysuckom Novom Meste alebo sú občanmi mesta a reprezentujú kluby a oddiely
nesídliace v Kysuckom Novom Meste.
Komisia určila kategórie a odmeny :
 žiak/žiačka
30 €
30 €
30 €


junior/juniorky

40 €
40 €
40 €



talent

30 €



družstvo

200 €



tréner

100 €



dospelý/dospelá

100 €

Komisia kultúry a športu bude posudzovať návrhy na čestné uznanie za rozvoj v športovej oblasti. Komisia kultúry
a športu hlasovaním schválila, aby sa slávnostné vyhodnotenie športovcov a trénera uskutočnilo na MsÚ v sobášnej
miestnosti v Kysuckom Novom Meste.
K bodu č.4:
V rôznom vystúpili J. Čierňava, R. Bočej, R. Drexler, M. Paluch, M. Vlček, M. Piňák, M. Slivka. Vo svojich
vystúpeniach vyjadrili rôzne názory na ďalší rozvoj športu v Kysuckom Novom Meste.
J. Čierňava navrhol, aby z investičných akcií mesta v roku 2015 sa zrealizovala rekonštrukcia scénického
osvetlenia (5 000 €), dodávka technológie na premietanie v DK (26 000 €), predložil interiérovú vizualizáciu
rekonštrukcie hlavnej a bočných sál DK v Kysuckom Novom Meste

UZNESENIE

Komisia berie na vedomie :
 Rokovací poriadok komisií MsZ Kysucké Nové Mesto
Komisia schvaľuje :
 program zasadnutia
 kritéria na vyhodnotenie a vybratie najlepších športovcov

K bodu č.5:
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a podnetné návrhy.

V Kysuckom Novom Meste
dňa 17.12.2014

Zapísala: Renáta Kováčiková
administrátor

Schválil: Mgr. Milan Slivka
predseda komisie

