
 

KOMISIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA DUNAJSKÁ STREDA 

PRE MLÁDEŽ A ŠPORT 

              A  DUNASZERDAHELYI VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

                IFJÚSÁGI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA 

                 Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

 

 

UZNESENIE 

Č. 1/10/06/2021 PER ROLLAM 

z hlasovania Komisie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda pre mládež a šport 

zo dňa 10. 06. 2021 

 

 

 

K bodu č. 1: 

Posúdenie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Dunajská Streda na podporu všeobecne 

prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov v roku 

2021 v oblasti rozvoj a podpora športu a telesnej kultúry. 

 

Návrh na uznesenie:  

Komisia MsZ Dunajská Streda pre mládež a šport odporúča predložiť na posúdenie a 

hodnotenie hodnotiacim (poslancom mestského zastupiteľstva a členom komisie MsZ pre 

školstvo a kultúru, komisie MsZ pre mládež a šport MsZ, komisie MsZ pre sociálnu 

starostlivosť a zdravotníctvo z radov odborníkov – neposlancov) žiadosti o dotáciu z rozpočtu 

mesta Dunajská Streda na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných 

účelov alebo verejnoprospešných účelov v roku 2021 v oblasti rozvoj a podpora športu a 

telesnej kultúry v celkovom počte 5 žiadostí. 

 

Az ifjúsági és sportbizottság javasolja a sport és testkultúra területén benyújtott 5 db rendben 

találtatott kérvényt előterjeszteni a képviselők elé elbírálásra.  

 

Hlasovanie:  

Za  5    

proti   0  

zdržal sa  0  

nehlasoval  3  

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

V Dunajskej Strede dňa 10. 06. 2021 

 

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

                                                                                                   Mgr. Krisztián Nagy 

                                                                                                                  predseda komisie 



 

KOMISIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA DUNAJSKÁ STREDA 

PRE MLÁDEŽ A ŠPORT 

              A  DUNASZERDAHELYI VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

                IFJÚSÁGI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA 

                 Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

 

 

UZNESENIE 

Č. 2/10/06/2021 PER ROLLAM 

z hlasovania Komisie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda pre mládež a šport 

zo dňa 10. 06. 2021 

 

 

 

K bodu č. 1: 

Posúdenie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Dunajská Streda na podporu všeobecne 

prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov v roku 

2021 v oblasti rozvoj a podpora športu a telesnej kultúry. 

 

Návrh na uznesenie  

Komisia MsZ Dunajská Streda pre mládež a šport  odporúča vyradiť z procesu posudzovania 

a hodnotenia hodnotiacimi (poslancami mestského zastupiteľstva a členmi komisie MsZ pre 

školstvo a kultúru, komisie MsZ pre mládež a šport MsZ, komisie MsZ pre sociálnu 

starostlivosť a zdravotníctvo z radov odborníkov – neposlancov) žiadosť o dotáciu z rozpočtu 

mesta Dunajská Streda na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných 

účelov alebo verejnoprospešných účelov v roku 2021 v oblasti rozvoj a podpora športu a 

telesnej kultúry žiadateľa Trinitas Sport Club: „Podpora cestnej cyklistiky a športu v oblasti 

Žitného ostrova”. 

 

Az ifjúsági és sportbizottság kizárásra javasolja a sport és testkultúra területén benyújtott 

Trinitas Sport Club: „Podpora cestnej cyklistiky a športu v oblasti Žitného ostrova” c. 

kérvényét. 

 

Hlasovanie:  

Za  5    

proti   0  

zdržal sa  0  

nehlasoval  3  

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

V Dunajskej Strede dňa 10. 06. 2021 

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

                                                                                                   Mgr. Krisztián Nagy 

                                                                                                                  predseda komisie 


