
Zápisnica č. 01/2019

zo zasadnutia Športovej komisie obce Miloslavov 
konaného dňa 08.10.2019 o 19:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Miloslavov

Prítomní:

Neprítomný:
Hostia:

Ivan Húska -predseda komisie
Mgr. Martin Sitiar -člen komisie 
Viktor Riegel -člen komisie
Robert Pokorný -člen komisie 
Miroslav Snopek -člen komisie 
Ing. Ľubor Halanda -člen komisie

Milan Baďanský - starosta obce Miloslavov

(podľa priloženej prezenčnej listiny ).

Program:

1) Otvorenie zasadnutia, oboznámenie sa členov s prácou v komisii,
2) návrhy predsedu a členov komisie k organizácií športových akcií v nasledujúcom 

období,
3) oboznámenie členov komisie s pripravovanými projektami obce v oblasti športovej 

infraštruktúry - Milan Baďanský, Mgr. Martin Sitiar,
4) prerokovanie návrhu výšky dotácie pre Športový klub obce Miloslavov,
5) diskusia, rôzne.

K bodom
1) Predseda komisie Ivan Húska privítal všetkých členov na prvom zasadnutí a zároveň 

poďakoval členom za ochotu podieľať sa na práci v komisii, prispievať k zvýšeniu 
športovej aktivity v obci a príprave športových akcií v obci Miloslavov,

2) usporiadať Športový deň obce (niekedy v mesiaci máj, alebo druhú sobotu v mesiaci 
jún; v mesiaci jún MDD, II. Ročník vo varení gulášu), stanoviť presný termín vrátane 

jeho organizácie, program, zabezpečenie.

- Športový klub obce sprístupní všetky športoviská a pod dozorom zástupcov každého 
klubu by sa vykonávali jednotlivé aktivity, pre širokú verejnosť, navrhovaný termín 
13. 6. 2020, ihriská vRSC - futbal, volejbal, tenis, ihrisko Miloslavov - hokejbal, 
basketbal, florbal, KD stolný tenis, sprievodný program v RSC - zabezpečiť kapelu, 
občerstvenie (guláš, langoše a pod.),

2.1) športová komisia odporúča urgentné zabezpečiť zmenu smerových tabúľ k označeniu 
Rekreačno-športového centra, vzhľadom k zmene zjednosmemenia Športovej ulice.

- označenie rekreačno-športového centra bude riešené v rámci orientačného systému 
obce komplexne,

3) Pripravované projekty výstavby multifunkčného ihriska v Zóne rekreácie a oddychu 
a ihriska s mantinelmi pre hokejbal, basketbal a volejbal,

3.1) pripravovaný projekt rekonštrukcie šatní v RSC, v štádiu vyhotovenia projektovej 
dokumentácie, zvážiť návrh posunutia šatní smerom k ceste na parkovisko
a prepojenie medzi budovami šatní a bufetu,

3.2) pripravovaný a podaný projekt z dotačného programu SFZ na výstavbu ihrísk, projekt 
na starom zbernom dvore

3.3) informácia k pripravovanému projektu výstavby telocvične.



4) navrhovaná dotácia obce pre Športový klub obce Miloslavov pre rok 2020 vo výške 
10.000 € pre potreby a účely (v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií).

5) komisia sa zhodla na pravidelnom zasadaní, a to % ročne, cca 15.01, 15.04., 15.07., 
a 15.10. 2020.

Zapísal: Mgr. Martin Sitiar

Ivan Húska
predseda športovej komisie


