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Zápisnica 
 

zo zasadnutia komisie športu a spolupráce s mládežou pri  Mestskom  zastupiteľstve  

v Hurbanove, konaného dňa 26.05.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

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 28.05.2015 

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 

 

K bodu 3 

Prerokovanie materiálov predložených na rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa  

bude konať dňa 28.05.2015 

 

k jednotlivým bodom predloženého materiálu : 

č. 4 :  komisia súhlasí s vypracovaním trhového poriadku. Prepracovať sadzby na EURO. 

č.5 :  komisia súhlasí, aby sa doplnil náčelník mest.pol. Róbert Major ako člen komisie 

verejného poriadku a dopravy na vol. obd. 2014-2018. 

č. 6 a 7 : komisia súhlasí s prenájmom 

č. 8 :  komisia súhlasí so zámenou 

č. 9 :  Komisia súhlasí s predajom ak odkupná hodnota stanovená znaleckým posudkom pre 

mesto Hurbanovo nebude vyššia ako hodnota stanovená pre  túto lokalitu vo VZN.  

č. 10 : komisia súhlasí s prenájmom pozemkov pre OZ Veselá Labka. 

č. 11 : súhlasí s odpredajom pozemku pre p. Fekeča 

č. 12  :súhlasí s prenájmom pre Ján Kollára manželku Darinu 

č. 13 : komisia   správu o projektoch berie na vedomie.  
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K bodu 4 

 

Bc. Tomaščin, predseda komisie sa v bode rôzne zameral na: 

Ako zabezpečiť opravu preliezok na detských ihriskách v meste Hurbanovo. Napr. na 

štadione a pri globuse – osloviť mesto.  

 

K bodu 5 

 

Členovia komisie sa dohodli a rozdelili si úlohy ohľade pomoci pri automobilových pretekoch 

o Pohár primátorky mesta, ktoré sa budú konať dňa 27.06.2015 na ceste Imeľská.  

 

K bodu 6  

 

        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 26.05.2015 

 

 

Zapísala: I. Rigóová  

 

 

 

                                                                                                     Bc. Štefan  Tomaščin 

                                                                                                          predseda komisie 

 

 

 


