Zápisnica
zo zasadnutia komisie športu a spolupráce s mládežou pri Mestskom zastupiteľstve
v Hurbanove, konaného dňa 28.10.2015
___________________________________________________________________________

Prítomní:
Bc. Štefan Tomaščin predseda
Mgr. Katarína Polcíková členka
František Gyén člen
Ladislav Mlacák člen
Ing. Ildikó Rigóová členka
Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh z predchádzajúcich zasadnutí
3. Prerokovanie materiálov predložených na rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa
bude konať dňa 29.10.2015
4. Oboznámenie sa členov komisie s vypracovanými projektami Mesta Hurbanovo.
5. Rôzne
6. Diskusia
7. 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 3
Prerokovanie materiálov predložených na rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa
bude konať dňa 29.10.2015
k jednotlivým bodom predloženého materiálu :
č. 4 až 8 : komisia berie na vedomie.
č. 9 : komisia požaduje upresniť informácie za akým účelom chcú uvedené spoločnosti meniť
ÚP mesta Hurbanovo.
č. 10 až 12 : komisia súhlasí
č. 13 : Komisia nepovažuje za vhodné investovať 10.000,- € na nákup pozemku v lokalite
Šárad, u ktorého nie je stanovený konkrétny postup a plán na jeho ďalšie využitie..
č. 14 až 20 : komisia súhlasí
K bodu 4
Bc. Tomaščin, predseda komisie oboznámil členov komisie s projektami, ktoré má
vypracované Mesto Hurbanovo a prediskutovali sa možnosti ich ďalšieho využitia v prospech
občanov nášho mesta.
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K bodu 5
Nakoľko sa blíži záver roka, prišiel predseda komisie s návrhom na usporiadanie
koncoročného posedenia so športovými reprezentantmi mesta, spojeného s udeľovaním
ďakovných listov pre najlepších športovcov za rok 2015 v našom meste. Členovia tento nápad
prijali s potešením a dohodla sa forma spolupráce pri organizovaní tejto akcie.
K bodu 7
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 28.10.2015
Zapísala: I. Rigóová

Bc. Štefan Tomaščin
predseda komisie
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