KOMISIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
PRE KULTÚRU A MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY
A DUNASZERDAHELYI VÁROSI KÉPVISELŐTESTÜLET
KULTURÁLIS ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK BIZOTTSÁGA
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda

UZNESENIE
zo zasadnutia Komisie pre šport a telesnú kultúru Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská
Streda, konaného dňa 01. apríla 2015 na Radnici v Dunajskej Strede.
_______________________________________________________________________________
k bodu č. 2. Účtovná uzávierka
1/ Uznesenie bolo schválené.
Komisia súhlasí s uvedeným návrhom bez pripomienok.
Hlasovanie: za –4, proti –0, zdržal sa -0
k bodu č. 2. Účtovná uzávierka
1/ Uznesenie bolo schválené.
Hlasovanie: za –6, proti –0, zdržal sa -0
k bodu č. 3. Posúdenie predkladaných žiadostí o dotáciu v rámci programu „Podpora
všeobecne prospešných služieb a aktivít v roku 2015“ podľa VZN nariadenia mesta Dunajská
Streda č. 1/2015 zo dňa 10. februára o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta
právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta
Dunajská Streda – pre oblasť kultúra
1/ Komisia schválila prekladané žiadosti v oblasti šport/ viď. v prílohe
2/ Dotácia pre CVČ v sume 15.000,-Eur
k bodu č. 4. Neinvestičný fond
1/ Názov neinvestičného fondu: Merkúr
2/ Členovia neinvestičného fondu:
- Mgr. Timea Molnár
- Bc.Mgr. Tímea Takács
- ved. odborov MsÚ
- ved. komisii MsZ

3/ Predseda neinvestičného fondu: László A.Szabó
k bodu č. 5. Koncepcia „Športovec roka“
1/ Výška vecnej odmeny ocenených jednotlivcov a kolektívov:
a) jednotlivci: mládež do 19 rokov - spolu max. 300 €
b) jednotlivci: dospelí nad 19 rokov a starší - spolu max. 300 €
c) kolektívy: spolu -bez obmedzenia veku - spolu max. 700 € a max 3 kol. ocenenia
2/ Termín slávnostného vyhlásenia a oceňovania najúspešnejších športovcov mesta Dunajská
Streda december 18.2015.
k bodu č. 6. Ostatné
1/ Per rollam hlasovanie o nasledujúce VZN mesta Dunajská Streda:
„Návrh VZN mesta Dunajská Streda č. .../2015 zo dňa 28. apríla 2015, ktorým sa mení a dopĺňa
všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 23/2012 zo dňa 4. decembra 2012 o dani
za osobitné užívanie verejného priestranstva na území mesta Dunajská Streda“
2/ Termín: do dňa 01.04.2015
Predseda Komisie MsZ pre šport a telesnú kultúru
Roland Hakszer

...................................................

Zapisovateľka:
Bc.Mgr. Tímea Takács

...................................................

V Dunajskej Strede
Dátum: 01.04.2015

