TE – 543/2015
543/2015

MESTO KOMÁRNO
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Pre zasadnutie MZ v Komárne
dňa 10.12.2015

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

2015.12.10-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 24.11.2015
a Sportbizottság 2015.11.24-én

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 v Komárne zo dňa 24. novembra 2015
Prítomní:
- členovia: Ing. Konštantín Glič, MUDr. Horváth Attila, MUDr. Anton Marek, Broczky Ladislav,
Mgr. Igor Horváth, Róbert Szayka, Ing. Kovács Szilárd, Norbert Bak, Ing. Ferencz
Ladislav, MUDr. Ipóth Szilárd
- ospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia: - neospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia: - vedúci OŠK MsÚ: Mgr. Bajkai János
- zapisovateľ: Ing. Mária Vargová
- hostia: Ing. arch. Katalin Besse – poverená vedúca Odboru rozvoja
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 všetkých desať, tým komisia je
uznášaniaschopná.
Predseda komisie uviedol programové body zasadnutia komisie. Bodmi boli:
A. Žiadosti a návrhy na úseku športu
B. Rôzne
V bode A navrhol zmenu programu, tým, v tom zmysle že bod A 2. VZN 2/2012 –
Športový fond sa bude prerokúvať po schválení zákona o športe v SNR. Členovia komisie
súhlasili s návrhom.
A/ ŽIADOSTI A NÁVRHY NA ÚSEKU ŠPORTU
TE- 530/2015
1. PHSR Komárno 2015
Predseda komisie požiadal Ing. arch. Besse poverenú vedúcu Odboru rozvoja, aby
oboznámila členov komisie s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Komárno
na roky 2015 – 2022 (ďalej len „PHSR“). Ing. arch. Besse uviedla fakt, že aby mesto mohlo
získať rôzne finančné príspevky od štátu, od Európskej únie a iných subjektov, musí disponovať
aktuálnou verziou PHSR. Mesto Komárno už disponovalo s jednou verziou PHSR, ale v roku
2014 vyšla novela zákona o podpore regionálneho rozvoja, a podľa tejto novely Mesto Komárno
muselo vypracovať novú verziu PHSR, ktorá musí byť schválená MZ. Novela zákona vyšla
preto, aby jednotlivé mestá mali jednotnú verziu PHSR a aby sa navzájom mohli porovnávať.
Ing. Glič otvoril diskusiu k téme PHSR Mesta Komárno. Predseda komisie Ing. Glič,
MUDr. Marek aj Ing. Ferencz uviedli svoje pripomienky k jednotlivým akčným plánom, ktoré si
poverená vedúca Odboru rozvoja zapísala a sľúbila zapracovať do PHSR.
- odsúhlasenie PHSR Mesta Komárno na roky 2015 - 2022

Hlasovanie: 10 – 0 – 0
P. Glič uzavrel bod a poďakoval sa Ing. arch. Katalin Besse za účasť na zasadnutí
komisie.
TE- 510/2015
2. Návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2016
Materiál bol vypracovaný Ekonomickým oddelením Mestského úradu. Ing. Glič uviedol,
že komisia sa má v tomto bode zamerať na Bežné výdavky, Program 5 v rámci ktorej sa
nachádza kapitola Športový fond. V návrhu rozpočtu je uvedená suma 260 000 eur. Dodal, že
komisia by sa mohla zaoberať aj s tou časťou, kde sú vymedzené prostriedky na rekonštrukciu
športových zariadení, nakoľko od Comorra Servis bola na Mestský úrad doručená žiadosť, kde
žiadali finančné prostriedky na nevyhnutnú rekonštrukciu krytej plavárne.
Podľa vyjadrenia riaditeľa, bez týchto opráv na jeseň v roku 2016 nebude mať Comorra
Servis možnosť otvoriť krytú plaváreň. Najnevyhnutnejšie rekonštrukčné práce, ktoré sa musia
uskutočniť v roku 2016 sú - rekonštrukcia športového bazéna a stropu. Pretože do začiatku
zasadnutia komisia neobdržala presnejšiu špecifikáciu, športová komisia o požiadavke Comorra
Servisu nehlasovala a požiadavku zobrala na vedomie.
Ďalším bodom, ktorý bude komisia v nasledujúcich rokoch rozpočtovo riešiť je Centrum
voľného času v Komárne. V CVČ sú krúžky rôzneho zamerania, medzi ktorými sú aj krúžky
zamerané na športové aktivity. Predseda komisie informoval členov, že náklady na CVČ sú v
rozpočte zahrnuté do balíka originálnej kompetencie. Pre túto skutočnosť v roku 2016 nie je
možné zvlášť riešiť náklady na jednotlivé krúžky. Ale v rozpočte na rok 2017 by sa komisia mala
vyjadrovať aj k tejto problematike.
Predseda komisie vyzval členov komisie, aby hlasovali o výške finančných prostriedkov
určených na Športový fond na rok 2016 vo výške 260 000 eur.
Hlasovanie: 10 – 0 – 0
B/ RÔ
RÔZNE
MUDr. Horváth navrhol že zo športového fondu by bolo dobré nechať určitú rezervu, aby
bolo možné pripraviť prijatie najlepších športovcov dôstojnejšie, na vyššej úrovni. Športová
komisia spomenula aj možnosť organizovania plesu športovcov. Predseda komisie túto
myšlienku podporil s tým, že ak sa nájde záujemca o organizovanie takejto akcie, tak ples by sa
mohol uskutočniť už v budúcom roku.
Ladislav Broczky mal poznámku ohľadne vyhlasovania najlepších športovcov. Akým
spôsobom sa vyberajú športovci, na základe akých kritérií. On navrhuje, aby komisia určila
presné kritériá na výber najlepších športovcov. Tiež navrhol že prijatie športovcov, ktorí dosiahli
významné výsledky by sa mohlo uskutočniť počas Komárňanských dní na veľkom pódiu,
nakoľko vtedy aj široká verejnosť má možnosť spoznať reprezentantov a tešiť sa z úspechov
športovcov.
Predseda komisie skonštatoval, že návrhy MUDr. Horvátha a p.Broczkého by bolo
možné riešiť komplexne.
Predseda komisie pripomenul, že Športová komisia má za úlohu vypracovať koncepciu
vyhlasovania najlepších športovcov. Športová komisia rozhodla, že na zasadnutí komisie vo
februári sa daná problematika zaradí do programu rokovania. Športová komisia požiadal vedúci
OŠK, aby získal informácie ako funguje systém odmeňovania v okolitých mestách. Takáto
informácia pomôže športovej komisii pri rozhodovaní.

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

Zapísal: Ing. Mária Vargová
V Komárne dňa 25.11.2015

Ing. Konštantín Glič
predseda komisie

