
Zápisnica 
 
zo zasadnutia komisie športu a spolupráce s mládežou pri  Mestskom  zastupiteľstve  
v Hurbanove, konaného dňa 25.03.2015 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Prítomní: 
Bc. Štefan Tomaščin predseda 
Mgr. Katarína Polcíková členka                           
František Gyén člen                     
Ladislav Mlacák člen                     
Ing. Ildikó Rigóová členka                                                                                                
     
Program rokovania: 
 
1. Otvorenie 
2. Prerokovanie výsledkov stretnutia so športovcami a s mládežou – vypracovanie správy pre                                                    
mestské zastupiteľstvo    
3. Prerozdelenie 14 000 EUR vyčlenené  pre organizácie športu. 
4. Rôzne 
5. Diskusia 
6. Záver 
 
K bodu 1 
 
       Zahájenie rokovania komisie previedol  Bc. Tomaščin, predseda komisie, ktorý privítal  
prítomných  členov komisie a oboznámil ich s programom dnešného rokovania. 
 
K bodu 2 
 
       Bc. Tomaščin, predseda komisie informoval členov komisie o výsledkoch zo  stretnutia 
so športovcami a s mládežou z Hurbanova .   
 
K bodu 3 
 
Komisia športu prerozdelila z rozpočtu mesta  a to z programu 101 -  rozp. položky 642 011  : 
14 000 EUR na základe podaných žiadostí  do 31.10.2014 o poskytnutie dotácie  pre športovú 
činnosť na rok 2015  nasledovne :  
 

1.  Vzpieračský oddiel TJ Strojár Hurbanovo  v sume 1 500.00 EUR 
2.   Klub športového karate Hurbanovo v sume  2 500.00 EUR 
3.   MŠK Hurbanovo – mládež  v sume 10 000.00 EUR.  

 
K bodu 4 
 
Bc. Tomaščin, predseda komisie sa v bode rôzne zameral na: 
 
Ako zapojiť a spojiť všetky športové organizácie, ktoré pôsobia a existujú v meste Hurbanovo  



do spoločného podujatia napr.  Športový deň mesta Hurbanovo. Nájsť vhodné miesto na 
toto podujatie / ľadová plocha + parkovisko, alebo štadion  mesta Hurbanovo /  a určiť termín 
podujatia / letné mesiace /, aby sa vedeli tieto šport. organizácie zviditeľniť , prilákať hostí do 
nášho mesta.      
 
Navrhnúť členku komisie Mgr. Katarínu Polcíkovú za členku športovej komisie -  organizácie 
PONS  DANUBII –  členovia  športovej komisie jednoznačne odsúhlasili a podporili návrh.      
 
K bodu 5 
 
        Nakoľko boli prerokované všetky body programu a nebolo predložených viac námetov, 
resp. podnetov Bc. Tomaščin, predseda komisie poďakoval za účasť a ukončil rokovanie 
komisie. 
 
 
V Hurbanove dňa 27.03.2015 
 
 
Zapísala: I. Rigóová  
 
 
 
                                                                                                     Bc. Štefan  Tomaščin 
                                                                                                          predseda komisie 
 
 
 


