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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                                                                        Dunajská Streda  

UZNESENIA 

zo  zasadnutia Komisie pre šport a telesnú kultúru Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, 

konaného dňa 06. februára 2018 o 08.00 hod na Radnici v Dunajskej Strede 

 

K bodu 1. Schválenie programu 
1) Hlasovanie o programe, uvedený v Pozvánke zo dňa 26.01.2018 

Hlasovanie: za –4, proti –0, zdržal sa -0 
Program bol schválený. 

 

K bodu 2. Posúdenie predkladaných žiadostí o dotáciu bez zverejnenia výzvy  

1) Komisia pre šport a telesnú kultúru  berie na vedomie a odporúča primátorovi mesta Dunajská 

Streda  zoznam žiadostí bez zverejnenia výzvy z rozpočtu mesta v rámci programu „Podpora 

všeobecne prospešných služieb a aktivít v roku 2018“  

Hlasovanie: za –4, proti –0, zdržal sa -0 

Návrh bol schválený. 

 

 

K bodu 3. Posúdenie predkladaných žiadostí o dotáciu v rámci programu „Podpora 

všeobecne prospešných služieb a aktivít v roku 2018“ podľa VZN mesta Dunajská Streda o 

podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým 

osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda – pre oblasť šport 

a telesnú kultúru 

 

1) Komisia pre šport a telesnú kultúru  odporúča z dôvodu neodovzdanie vyúčtovania za rok 

2014 vyradenie žiadosti: 

a) Klub Slovenských Turistov DUNAJ - Vodná turistika 

Hlasovanie: za –4, proti –0, zdržal sa -0 
Návrh bol schválený. 

 

2) Komisia pre šport a telesnú kultúru  odporúča z dôvodu formálnych a iných nedostatkov 

žiadosti vyradenie nasledovných žiadosti: 

a) Dobrovoľný hasičský zbor Malé Blahovo - Účasť na súťažiach a celoročná činnosť  

b) Ladislav Ješko ml. - Fejlesztő mozgás a kicsiknek / rozvíjajúci pohyb pre najmenších 

c) Letecko-modelársky klub DS, n.o. - Parádna Šarkaniáda, Letecko-modelársky deň pre detí 

a mládež. Lodičky v Termalparku. 

d) Šachový klub DS - Uzavretý medzinárodný veľmajstrovský turnaj v šachu Slovakia Tour 2. 

ročník o pohár Primátora mesta 

e) Športové gymnázium DAC OZ - Žiacka olympiáda 2018 / Diákolimpia 2018 

f) WBPF SLOVAKIA - A sportszövetség éves tevékenységének támogatása, sportversenyek 

szervezése és a sportolók versenyeken való részvételének támogatása. 

Hlasovanie: za –4, proti –0, zdržal sa -0 

Návrh bol schválený. 



 

 

 

3) Komisia pre šport a telesnú kultúru  odporúča primátorovi mesta Dunajská Streda  nasledovné 

žiadosti financovať z FP: 

- Dobrovoľný hasičský zbor Malé Blahovo - Účasť na súťažiach a celoročná činnosť 

- Šachový klub DS - Uzavretý medzinárodný veľmajstrovský turnaj v šachu Slovakia Tour 2. 

ročník o pohár Primátora mesta 

- Športové gymnázium DAC OZ - Žiacka olympiáda 2018 / Diákolimpia 2018 

Hlasovanie: za –4, proti –0, zdržal sa -0 

Návrh bol schválený. 

 

4) Komisia pre šport a telesnú kultúru  odporúča schváliť predkladané žiadosti o dotáciu 

z rozpočtu mesta v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb a aktivít v roku 

2018“ pre oblasť šport a telesná kultúra s uvedenými zmenami. 

- do 1.000,- Eur: 11 ks žiadostí  

- nad 1.000,- Eur: 12 ks žiadostí 

Hlasovanie: za –4, proti –0, zdržal sa -0 

Návrh bol schválený. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       –––––––––––––––––––––––––– 

                                                                                                   Juraj Kanovits 

                                                                                               podpredseda komisie 

 

 

 

 

Zapísala:          

Bc. Mgr. Tímea Takács 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Dunajskej Strede  

Dátum: 06.02.2018 

 


