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MESTO KOMÁRNO
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Pre zasadnutie MZ v Komárne
dňa 05.11.2015
k bodu rokovania č.:

A Komáromi Városi Képviselő-testület

2015.11.05-i ülése
Tárgysorozatának pontjához

SPRÁVA KOMISIE ŠPORTU
A SPORTBIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA
BESZÁM OLÓJA

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

Prejednané - Megtárgyalta:
v Komisii športu dňa 10.10.2015
a Sportbizottság 2015.10.20-án

Vypracoval - Az anyagot kidolgozta:
Ing. Mária Vargová
referent Odboru školstva a kultúry

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

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie športu
Mestského zastupiteľstva
zastupiteľstva v Komárne zo dňa 20.
20. októbra 2015
Prítomní:
- členovia: Ing. Konštantín Glič, MUDr. Horváth Attila, MUDr. Anton Marek, Broczky Ladislav,
Mgr. Igor Horváth, Róbert Szayka, Ing. Kovács Szilárd, Norbert Bak
- ospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia: Ing. Ferencz Ladislav, MUDr. Ipóth Szilárd
- neospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia:
- vedúci OŠK MsÚ:
- zapisovateľ: Ing. Mária Vargová
- hostia: Ing. Gabriel Weszelovszky – OŠK
Ing. JUDr. Iveta Némethová – vedúca Odboru správy majetku
Miroslav Hladil – HM – Komárno, s.r.o.
Miroslav Bazinsky – Klub vodných motoristov Kormorán Komárno
Ján Szabó – Klub vodného motorizmu Lodiar Komárno
Štefan Kontráš – Klub turistov Kormorán Komárno
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 osem, ospravedlnene chýbajú dvaja a že
komisia je uznášaniaschopná.
Predseda komisie uviedol programové body zasadnutia komisie. Bodmi boli:
A. Žiadosti a návrhy na úseku športu
B. Rôzne
A/ ŽIADOSTI A NÁVRHY NA ÚSEKU ŠPORTU
TE- 463/2015
1. Klub turistov Kormorán – Žiadosť o výpožičku pozemkov
Materiál bol vypracovaný Odborom správy majetku Mestského úradu. P. Glič požiadal
člena výboru klubu turistov Kormorán Štefana Kontráša aby uviedol problematiku a dôvod ich
žiadosti.
Podľa Š. Kontráša Klub turistov Kormorán prenajíma pozemky od Mesta Komárno, kde
má klub sídlo od roku 1896. V ďalšom oboznámil športovú komisiu s históriou klubu, jeho
fungovanie a dosiahnuté výsledky. Predseda komisie požiadal vedúcu OSM p. Ing. JUDr.
Némethovú aby oboznámila športovú komisiu so stanoviskom MÚ. P. Némethová uviedla, že
klub turistov Kormorán zaslal na Mestský úrad žiadosť o výpožičku pozemkov, parc. reg. „C“ č.
9376/1 o výmere 632 m², lesný pozemok, parc. reg. „C“ č. 9378 o výmere 30 m², zastavaná
plocha, parc. reg. „C“ č. 9380 o výmere 1000 m², ostatná plocha a parc. reg. „C“ č. 9381
o výmere 192 m², zastavaná plocha, vedených na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, na 20 rokov za
účelom vykonávania záujmovej činnosti v turistike. Zároveň MÚ obdržal ďalšiu žiadosť a to o

odkúpenie uvedených pozemkov za účelom výstavby penziónu s reštauráciou. Žiadateľka
p.Décsiová žiadala o odkúpenie uvedených pozemkov za cenu vo výške 40% BDÚ. Nakoľko
však p.Décsiová nevie obhájiť možnosť odkúpenia uvedených pozemkov za 40% BDÚ, MÚ
ponúkol p. Décsiovej cenu vo výške 100% BDÚ. Za takú cenu však p.Décsiová vyjadrila
nezáujem o odkúpenie uvedených pozemkov.
Predseda komisie dal hlasovať k tomuto bodu v zmysle navrhovaných uznesení MÚ
nasledovne::
- súhlas s výpožičkou pre Klub turistov Kormorán
Hlasovanie: 7 – 0 – 0
- neschváliť odpredaj pozemkov žiadateľke
Hlasovanie: 7 – 0 – 0
P. Glič uzavrel bod a poďakoval sa hosťom za účasť.
TE- 461/2015
2. HM – Komárno, s.r.o. + Klub vodných motoristov Kormorán – Žiadosť o predaj
nadstavby
Ing. Glič v krátkosti predstavil problematiku a privítal zúčastnených hostí. Vysvetlil, že
zainteresované kluby pozval preto, že Klub vodných motoristov Kormorán podal žiadosť
o odkúpenie tej časti objektu športovej lodenice, ktorú užíval od roku 2004. Podobnú žiadosť už
v minulosti podal aj Danubius šport yacht klub.
Ďalej oboznámil prítomných so stanoviskom podniku Comorra Servis, ktorý je správcom
športovej lodenice. Comorra servis súhlasí s predajom nehnuteľnosti ako celku. Zástupca klubu
Yacht klub Danubius počas rokovania predložil žiadosť, v ktorej žiada mesto o výpožičku
predmetnej nehnuteľnosti pre všetky 3 kluby, aby tak tieto vedeli v spolupráci s mestom
realizovať nevyhnutné opravy a údržbu športovej lodenice.
Predseda komisie požiadal vedúcu OSM p. Ing. JUDr. Némethovú aby oboznámila
športovú komisiu so stanoviskom MÚ. Ing. JUDr. Némethová konštatovala, že nehnuteľnosť na
ktorej sa objekty športovej lodenice nachádzajú nie sú vo vlastníctve mesta ale
Vodohospodárskeho podniku, š.p.. Vzhľadom k tomu, že sa tu objavili nevyjasnené otázky,
ktoré musí MÚ vyriešiť, otázka predmetnej športovej lodenice nebude riešená na
nadchádzajúcom MZ. Preto tento bod rokovania treba brať ako informatívnu správu.
Ing. Glič uzavrel problematiku tak, že momentálne sa to bude brať ako informatívny
materiál. Odbor správy majetku bude riešiť danú problematiku. A následne sa pripraví materiál
tak, aby bol vyhovujúci pre všetky zainteresované strany.
P. Glič uzavrel bod a poďakoval sa hosťom za účasť.

Ing. Weszelovszky požiadal predsedu komisie, aby sa najprv prerokoval bod VZN
2/2012 – Športový fond. Športová komisia súhlasila s týmto návrhom.
TE- 453/2015
4. VZN č. 2/2012 – Športový fond
Materiál predkladal Ing. Gabriel Weszelovszky.
Ing. Weszelovszky uviedol, že prezrel VZN č. 2/2012 a na základe návrhu komisie na
predchádzajúcom zasadnutí doplnil určité časti podľa zákona o športe. Úpravy spravil hlavne
v časti žiadateľ dotácie par. 4. Úpravy sa prevzali z návrhu zákona o športe a doplnili by sa do
VZN. Rozdelil oprávnených žiadateľov o finančnú dotáciu na tých, čo žiadajú dotáciu na
celoročnú aktivitu, s tým, že musia spĺňať podmienky vymedzené podľa návrhu zákona a na
žiadateľov na jednorazové akcie. Tiež navrhuje, aby sa počkalo aby sa schválil návrh zákona
o športe. Uviedol že register čo je uvedený v zákone neobsahuje športy ako Kempo a Capoiera.
Obidva športy sú aktívne v Komárne.
Predseda komisie uzavrel bod s tým, že sa daná problematika prerokuje na ďalšom
zasadnutí športovej komisie.

TE- 306/2015
3. Prehľad nákladov na šport a športovú činnosť – doplnenie materiálu
Po predložení materiálu sa v rozprave k tomuto bodu žiaden člen neprihlásil o slovo.
Predseda komisie konštatoval, že doplnením materiálu členovia komisie získali transparentný
prehľad nákladov na šport a športovú činnosť a tento prehľad môže slúžiť ako východzí
materiál.
B/ RÔ
RÔZNE
E/ ZÁVER
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a vyhlásil zasadnutie za ukončené.
Zapísal: Ing. Mária Vargová
V Komárne dňa 22.10.2015

Ing. Konštantín Glič
predseda komisie

