
Zápisnica 

 

zo zasadnutia Komisie pri Mestskom zastupiteľstve pre šport v Nitre  

  zo dňa 8.1.2019 

 

 

Miesto zasadnutia: Mestský úrad v Nitre 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení:  Jozef Stümpel 

Neospravedlnení: 0 

Prizvaní: 0 

 

 

Program:   

1.   Otvorenie 

2.  Výber kandidátov z radov občanov do Komisie pri Mestskom zastupiteľstve pre šport 

v Nitre 

3.   Stanovenie priorít Komisie pri Mestskom zastupiteľstve pre šport v Nitre  

4.   Rôzne 

5.   Záver 

 

Zasadnutie komisie viedol: JUDr. Oliver Pravda 

 

 

 

Priebeh zasadnutia: 

 

K bodu 1/ 

Otvorenie 

Predseda komisie otvoril zasadnutie Komisie pre šport pri Mestskom zastupiteľstve v Nitre  

(ďalej len „komisie“). Privítal prítomných na zasadnutí, oboznámil ich s programom – 

k navrhovanému programu nemal nikto námietky. 

 

 

 

K bodu 2/ 

Výber kandidátov z radov občanov do Komisie pri Mestskom zastupiteľstve pre šport 

v Nitre 

Členovia komisie prerokovali žiadosti všetkých žiadateľov o členstvo v komisii pri MZ pre 

šport a následne navrhli nasledovných členov komisie: 

PaedDr. Mária Sailerová 

Marek Cocher 

Ing. Tomáš Surovec 

Ing. Tibor Hlavačka 

Boris Valábik 

Juraj Bubák 

Na výzvu predsedu komisie hlasovali o návrhu všetci členovia komisie, jednohlasne sa zhodli 

na schválení navrhnutých členov komisie.  

 



 

K bodu 3/ 

Stanovenie priorít Komisie pri Mestskom zastupiteľstve pre šport v Nitre 

Komisia si určila nasledovné priority: 

1. Atletické centrum v Nitre 

2. Financovanie športu 

3. Nová plaváreň na Čermáni 

4. Sihoť – nová koncepcia 

5. Športový areál pod hradom – nová koncepcia 

 

 

K bodu 4/ 

Rôzne 

Komisia rozhodla o pozvaní HK Nitra, s.r.o. na zasadnutie Komisie pri MZ pre šport 

16.1.2019 o 15.00, zároveň rozhodla o pozvaní všetkých členov Mestského zastupiteľstva, 

ktorí prejavia záujem na danú časť rokovania komisie s HK Nitra, s.r.o. 

 

Komisia rozhodla, že životopis p. Ivančíka bude posunutý p. prednostovi. 

 

P. Greššo informoval komisiu, že zahraničný organizátor má záujem usporiadať MS 

v hokejbale mužov a žien v Nitre v roku 2020.  

 

 

Záver 

JUDr. Oliver Pravda - poďakoval prítomným za účasť 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Katarína Kretterová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..............................................             ............................................. 

         Ing. Katarína Kretterová       JUDr. Oliver Pravda 

              sekretár komisie          predseda komisie 

 

 


