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MESTO KOMÁRNO
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Pre zasadnutie MZ v Komárne
dňa 30.07.2015

k bodu rokovania č.:
A Komáromi Városi Képviselő-testület

2015.07.30-i ülése
Tárgysorozatának pontjához

SPRÁVA KOMISIE ŠPORTU
A SPORTBIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA
BESZÁMO LÓJA

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

Prejednané - Megtárgyalta:
v Komisii športu dňa 15.7.2015
a Sportbizottság 2015.07.15-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 športu
Mestského zastupiteľstva v Komárne zo dňa 15
15. júl
júla 2015
Prítomní:
- členovia: Ing. Konštantín Glič, MUDr. Horváth Attila, MUDr. Anton Marek, Broczky Ladislav,
Mgr. Igor Horváth, Ing. Ferencz Ladislav, Róbert Szayka, Norbert Bak
- ospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia: MUDr. Ipóth Szilárd, Ing. Szilárd Kovács
- neospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia:
- vedúci OŠK MsÚ: Ing. Gabriel Weszelovszky
- zapisovateľ: Ing. Mária Vargová
- hostia: Magdaléna Vörösová – Comorra Servis
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 sedem, jeden člen príde neskoršie, dvaja
ospravedlnene chýbajú a že komisia je uznášania schopná.
Predseda komisie uviedol programové body zasadnutia komisie. Bodmi boli:
A. Žiadosti a návrhy na úseku športu
B. Rôzne
Dal návrh na zmenu poradia bodov v časti A, aby komisia najprv prejednávala bod 2
a potom by pokračovala s bodom 1 a bodom 3. Komisia hlasovala o návrhu.
Pomer hlasovania: 7 – 0 – 0
B/ ŽIADOSTI A NÁVRHY NA ÚSEKU ŠPORTU
TE- 307/2015
2. Žiadosti o zmenu rozdelenia tréningových hodín plaveckých oddielov
Predseda komisie na úvod uviedol, že na zasadnutie komisie bola pozvaná zástupkyňa
Comorra Servis pani Magdaléna Vörösová, aby sa vyjadrila k riešeniu danej problematiky.
Slovo odovzdal pani Vörösovej. Pani Vörösová uviedla, že ich úlohou je vydať určitý počet
hodín pre jednotlivé kluby, takisto pre MsÚ a potom aj pre verejnosť. Comorra Servis určilo čas,
kedy majú možnosť plavecké oddiely trénovať, ale to že ako si rozdelia hodiny medzi sebou
Comorra Servis neurčila. Po vzniknutých problémoch sa po dohode s vedením mesta

prerozdelili tréningové hodiny a plavecké oddiely mali možnosť trénovať zvlášť a mohli využívať
6 dráh, s tým, že sa tréningový čas skrátil na 1h a 15 min. Podľa zástupkyne Comorra Servis by
sa mali kluby medzi sebou dohodnúť, lebo návrhy zo strany mesta a správcu im nevyhovujú.
Ing. Glič uzavrel tému a poďakoval sa Magdaléne Vörösovej, že sa vyjadrila v mene
Comorra Servis k danej problematike.

TE- 306/2015
1. Prehľad nákladov na šport a športovú činnosť
V úvode pán Glič poprosil Ing. Weszelovszkého, aby predstavil problematiku. Uviedol,
že materiál bol predložený na žiadosť komisie, ktorá chcela vidieť aké sú náklady na šport
celkovo. Vyžiadala sa sumarizácia od Comorra Servis, kde uviedli aké sú náklady v jednotlivých
športových zariadeniach. Na predchádzajúcom zasadnutí Športovej komisie sa žiadalo, aby
Comorra Servis odovzdal aj rozpis hodinových nákladov na jednotlivé zariadenia.
Ing. Glič uzavrel prerokúvaný program s tým, aby sa rozpis doplnil aj o náklady a výnosy
na nešportovú činnosť. Tým bude možné presne určiť aké sú skutočné náklady na športové
zariadenia. Určil úlohu pre Comorra Servis, aby rozpis doplnil na ďalšie zasadnutie Športovej
komisie o príjmy mimo športových klubov.
Pomer hlasovania: 7 – 0 – 0
Predseda komisie sa poďakoval pani Magdaléne Vörösovej za účasť na zasadnutí
komisie.
TE- 309/2015
3. Žiadosť o poskytnutie finančnej výpomoci pre Mestský basketbalový klub Komárno

Ing. Weszelovszky oboznámil členov komisie s materiálom. Mestský basketbalový klub
Komárno dňa 23. júna 2015 poslal žiadosť na Mestský úrad Komárno, kde uviedli, že by privítali
od mesta určitú finančnú výpomoc na účasť v EuroChallenge Cup ročník 2015/2016.
Predseda komisie poďakoval o oboznámenie s problematikou a dodal, že on podporuje
takéto ambície a schválenie výpomoci pre klub.

a) výška dotácie 5.000 eur
Pomer hlasovania: 6 – 0 – 1

Na základe hlasovania Športová komisia schválila finančnú výpomoc pre Mestský
basketbalový klub Komárno no výške 5.000 eur.

C/ RÔ
RÔZNE

TE- 308/2015
1. Návrh na úpravu odmeňovania za plavecké výcviky pre žiakov základných škôl

Na predchádzajúcom zasadnutí komisie Ing. Glič uviedol danú problematiku, ako
informatívny materiál a žiadal členov komisie, aby prišli s návrhom na zmenu odmeňovania
inštruktorov plaveckých výcvikov. Ing. Weszelovszky na začiatok uviedol, že zo strany
mestského úradu boli pripravené určité materiály a to zmluvu medzi mestom a pánom Štefanom
Fazekasom, takisto faktúry za rok 2014 a 2015 a zmluvu medzi mestom a ZŠ s VJM Ul. práce,
nakoľko aj tam sa konajú výcviky.
Ing. Glič zhrnul názory komisie a skonštatoval, že daný materiál treba viac rozpracovať
a na ďalšom zasadnutí komisie to doriešiť. Úlohou mestského úradu bude rozpracovať jednu
faktúry z obdobia 2014/2015, aby sa získal prehľad o celkových nákladoch na jedného žiaka
a na jeden plavecký výcvik. Komisia odporučila na ďalšie zasadnutie komisie pozvať
inštruktorov pána Štefana Fazekasa a pána Karla Bébera na diskusiu.
Pomer hlasovania: 7 – 0 – 0
2. Rôzne
Ing. Ladislav Ferencz sa spýtal, že materiál, ktorý bol predložený na predchádzajúce
zasadnutie komisie sa neprejednávala. Jednalo sa o VZN o športových dotáciach a o rozdelenie
šport fondu na rok 2015. Ing. Weszelovszky uviedol, že materiál bol pripravený za účelom, aby
športová komisia prišla s návrhmi na zmenu a doplnenie VZN. Jedná sa zatiaľ len
o informatívny materiál, ktorý však na ďalších zasadnutiach komisie treba riešiť, aby sa do roku
2016 vypracovala nová koncepcia. Predseda komisie navrhol, aby sa táto problematika
prejednávala na ďalšom zasadnutí komisie a aby dovtedy členovia pripravili svoje návrhy.

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

Zapísal: Ing. Mária Vargová
V Komárne dňa 16.07.2015

Ing. Konštantín Glič
predseda komisie

Príloha:

