TE – 157/2015

MESTO KOMÁRNO
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Pre zasadnutie MZ v Komárne
dňa 16.04.2015
k bodu rokovania č.:
A Komáromi Városi Képviselő-testület

2015.04.16-i ülése
Tárgysorozatának pontjához

SPRÁVA KOMISIE ŠPORTU
A SPORTBIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA
BESZÁMOL ÓJA

Predkladá - Előterjeszti:
Ing. Konštantín Glič
predseda Komisie športu
a Sportbizottság elnöke

Prejednané - Megtárgyalta:
v Komisii športu dňa 31.03.2015
a Sportbizottság 2015.03.31-én

Vypracoval - Az anyagot kidolgozta:
Ing. Gabriel Weszelovszky
vedúci OŠK

Materiál obsahuje - Melléklet:
1. Zápisnica zo zasadnutia komisie - A bizottsági ülés jegyzőkönyve

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže
Mestského zastupiteľstva v Komárne zo dňa 31. marca 2015
Prítomní:
- členovia: Ing. Konštantín Glič, MUDr. Horváth Attila, MUDr. Ipóth Szilárd, MUDr. Anton Marek,
Bak Norbert, Broczky Ladislav, Mgr. Igor Horváth, Ing. Szilárd Kovács, Szayka
Róbert, Ing. Ferencz Ladislav
- ospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia:
- neospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia:
- vedúci OŠK MsÚ: Ing. Gabriel Weszelovszky
- zapisovateľ: Ing. Mária Vargová
- hosť:
Program: A/ Otvorenie
B/ Žiadosti a návrhy na úseku športu
C/ Rôzne
D/ Záver

A/ OTVORENIE
Ing. Konštantín Glič, predseda komisie privítal členov a ostatných prítomných.
Konštatoval, že z desiatich členov je prítomných desať.
Predstavil dvoch nových členov športovej komisie p. Ing. Ladislava Ferencza a p.
Ladislava Broczkého. Pre nových členov poprosil p. Siligu o oboznámení o ochrane osobných
údajov.
Predseda komisie uviedol programové body zasadnutia komisie. Bodmi boli:
A. Žiadosti a návrhy na úseku športu
B. Rôzne
B/ ŽIADOSTI A NÁVRHY NA ÚSEKU ŠPORTU
TE-154/2015
Žiadosti a návrhy na poskytnutie finančných dotácií – rozdelenie rezervy športového
fondu
Ing. Weszelovszky predkladal materiál. Uviedol, že Mestské zastupiteľstvo zvýšilo
dotáciu na poslednom zasadnutí pre nasledovné športové kluby:
- Klub extrémnych športov Komárno
- Športovo strelecký klub ROYAL Komárno (ŠSK ROYAL)
- TJ Dynamo Nová Stráž
- Volejbalový klub Spartak Komárno
- Zápasnícky klub Spartacus Komárno

Po uvedení tejto skutočnosti prevzal slovo predseda komisie Ing. K. Glíč a poprosil
komisiu o prerozdelenie finančných prostriedkov.
Komisia konštatovala, že súhlasí s návrhom predsedu komisie .
Komisia odporúčala schváliť celkový návrh na uznesenie na poskytnutie finančných
dotácií – rozdelenie rezervy z rozpočtu Mesta Komárno na celoročnú aktivitu športových klubov
na rok 2015.
Pomer hlasovania: 9:0:1

C/ RÔ
RÔZNE

Zapožičanie telocvične – BC DUNAJ ROM Komárno
Materiál predkladal Mgr. Igor Horváth. BC DUNAJ ROM Komárno predložilo žiadosť
o zapožičanie telocvične na trénovanie detí zo sociálne slabších rodín. Žiadajú o zapožičanie
priestorov od ZŠ s VJM Móra Jókaiho, alebo priestory bývalej ZŠ Slobody, ktoré momentálne
využíva Zápasnícky klub Spartacus Komárno. Ing. Weszelovszky navrhol, že na ďalšie
zasadnutie komisie vyžiada stanovisko od ZŠ s VJM Móra Jókaiho a od Športového klubu boxu
Spartak Komárno. A na základe stanovísk bude o tom komisia rozhodovať.
Nájomné za používanie priestorov

Ing. Weszelovszky uviedol že na základe platného VZN 15% z dotácie za nájomné platia
vodné športy, ostatné športové kluby majú stanovenú výšku nájomného na základe počtu hodín
čo strávia v daných zariadeniach. Inak suma nájomného sa nemenila. Správca športových
ihrísk odovzdáva hodiny strávené v daných zariadeniach a na základe toho sa vypočítava výška
nájomného.
Koncepcia športu
Poslanci Ing. Ferencz a MUDr. Ipóth uviedli, že by bolo dobré vypracovať dlhodobú
koncepciu športu, športovej komisie v Komárne. Podporovať čo najviac šport, aj športovcov.
Presne definovať čo je to šport, čo sú priority, hlavne pri posudzovaní jednotlivých žiadostí. Aby
sa v budúcnosti dalo vyčleniť čo najviac finančných prostriedkov na šport.

Fungovanie športového klubu Volejbalový Club Univerzita Jána Selelyeho Komárno

Ing. Weszelovszky navrhol, aby komisia hlasovala o predvolaní vedenia klubu pred
športovú komisiu poprípade o pozastavení účinnosti zmluvy do tej doby, kým sa nevyjasnia
skutočnosti.

1. Komisia sa rozhodla hlasovať o tom, aby sa na ďalšie zasadnutie športovej
komisie predvolalo vedenie klubu resp. univerzity a aby sa prerokoval celkový stav
klubu.
Pomer hlasovania: 10:0:0

Návrh najlepšieho športovca -úloha športovej komisie
Ing. Weszelovszky tlmočil návrh primátora Mesta Komárno, aby v budúcnosti výber a
hodnotenie najlepšieho športovca prerokovala športová komisia. Aby komisia navrhla koho
oceniť, koho môžu kluby navrhnúť na pozíciu najlepšieho športovca. A to na úrovni mesta a
taktiež aj kraja. Ďalej navrhol, aby sa vypracovala koncepcia hodnotenia najlepšieho športovca.
Ďalej aby sa slávnostné privítanie športovcov presunulo z marca na február, aby športovci
vedeli byť prítomný.
Predseda komisie Ing. Glíč navrhol aby komisia športu si stanovila časový horizont na
vypracovanie koncepcie návrhu oceňovania športovcov.
Športová komisia súhlasila, že od budúceho roka bude prerokúvať oceňovanie
najlepšieho športovca. Do septembra 2015 si stanovilo časový horizont, kým sa vypracujú
kritériá na výber najlepšieho športovca na úrovni mesta aj kraja.

E/ ZÁVER
Predseda komisie poďakovala prítomným za účasť a vyhlásil zasadnutie za ukončené.

Zapísal: Ing. Mária Vargová
V Komárne dňa 01.04.2015
Ing. Konštantín Glič
predseda komisie

