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                                                                        Dunajská Streda  

UZNESENIA 

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

konaného dňa 04. apríla 2018 o 09.00 hod na Radnici v Dunajskej Strede 

 

K bodu 1. Schválenie programu 
1) Hlasovanie o programe, uvedený v Pozvánke zo dňa 29.03.2018 

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

Program bol schválený. 

 

K bodu 2. Záverečný účet mesta Dunajská Streda 

1/Komisia pre šport a telesnú kultúru  berie na vedomie správu o účtovnej uzávierky 

rozpočtového roku 2017. 

 

2/ Komisia pre šport a telesnú kultúru  odporúča schváliť účtovnú uzávierku rozpočtového roka 

2017. 

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

Návrh bol schválený. 

 

K bodu 3. Návrh zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda 

 

1/Komisia pre šport a telesnú kultúru  berie na vedomie návrh zmeny rozpočtu mesta Dunajská 

Streda 

 

2/ Komisia pre šport a telesnú kultúru  súhlasí návrhom zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda 

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

Návrh bol schválený. 

 

 

K bodu 4. Návrh na zmenu: „Zásad vyhlasovania ocenenia Športovec roka mesta Dunajská 

Streda” 

 

1/ Mesto Dunajská Streda k 15. decembru aktuálneho roka zverejní výzvu na predkladanie 

návrhov na ocenenie za aktuálny kalendárny rok na webovom sídle mesta. 

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

Návrh bol schválený. 

 

2/ Nominácia musí byť podaná s odôvodnením  do 15. januára nasledujúceho roka 

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

Návrh bol schválený. 

 



3/ Návrhy na vyhlásenie športovcov roka sú predložené na schválenie primátorovi mesta. 

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

Návrh bol schválený. 

 

4/ Vyhlasovanie najúspešnejších športovcov mesta príslušného kalendárneho roka sa uskutoční 

na slávnostnom vyhodnotení v nasledujúcom kalendárnom roku, ktorého termín navrhuje 

komisia a schvaľuje primátor mesta. 

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

Návrh bol schválený. 

 

 

K bodu 5. Návrh na určenie času a miesta slávnostného odovzdania verejných ocenení 

mesta Dunajská Streda 

 

1/Komisia pre šport a telesnú kultúru  berie na vedomie čas a miesto slávnostného odovzdania 

verejných ocenení mesta Dunajská Streda. 

 

2/ Komisia pre šport a telesnú kultúru  súhlasí návrhom. 

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

Návrh bol schválený. 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                   Tünde Brunczviková 

                                 predseda komisie 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala:          

Bc. Mgr. Tímea Takács 

 

 

 

 

V Dunajskej Strede  

Dátum: 04.04.2018 

 


