TE – 93/2015

MESTO KOMÁRNO
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Pre zasadnutie MZ v Komárne
dňa 05.03.2015
k bodu rokovania č.:
A Komáromi Városi Képviselő-testület
2015.03.05-i ülése
tárgysorozatának
pontjához

SPRÁVA KOMISIE ŠPORTU
A SPORTBIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA

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

Prejednané - Megtárgyalta:
v Komisii športu dňa 17.02.2015
a Sportbizottság 2015.02.17-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 17. februára 2015
Prítomní:
- členovia: Ing. Konštantín Glič, MUDr. Horváth Attila, MUDr. Ipóth Szilárd, MUDr. Anton Marek,
Bak Norbert, Mgr. František Dosúdil, Mgr. Igor Horváth, Ing. Szilárd Kovács, Szayka
Róbert, Mgr. Szabolcs Százvai
- ospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia:
- neospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia: Mgr. Szabolcs Százvai
- vedúci OŠK MsÚ: Ing. Gabriel Weszelovszky
- zapisovateľ: Mgr. Himpán Gabriel
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 prítomní deväť, jeden člen komisie je neprítomný
a neospravedlnil sa vopred. Žiada všetkých členov, aby v budúcnosti členovia komisie v súlade
s rokovacím poriadkom komisií pri MZ vopred nahlásili svoj neprítomnosť u predsedu komisie,
resp. na Odbore školstva a kultúry Mestského úradu.
Ďalej konštatoval, že na rokovanie komisie boli pozvaný zástupcovia plaveckých
oddielov Delta Klub Komárno a KomKo Komárno.
Pred začatím rokovania poprosil p. Siligu, zamestnanca Mesta Komárno, aby oboznámil
členov komisie so zákonom o ochrane osobných údajov.
Po skončení školenia o ochrane osobných údajov predseda komisie navrhol doplniť
program komisie v bode B/ Rôzne nasledovne:
4. Informatívna správa o činnosti plaveckých klubov Delta Klub Komárno a KomKo Komárno
– tréningový proces
5. Informatívna správa o petícií od Petra Bencsicsa o spravodlivé a prehľadné financovanie
športových klubov pre deti a mládež v Komárne
a zároveň dal hlasovať o schválení programových bodov.
Komisia jednoznačne odsúhlasila doplnený program. Pomer hlasovania: 9:0:0

B/ ŽIADOSTI A NÁVRHY NA ÚSEKU ŠPORTU
TE-57/2015
Žiadosti a návrhy na poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových
klubov na rok 2015 z rozpočtu Mesta Komárno
Ing. Weszelovszky predkladal materiál. Oboznámil členov komisie s kritériami na rozdeľovanie
finančných prostriedkov športového fondu v Programovom rozpočte mesta Komárno a uviedol,

že jednotlivé kritériá sú zohľadnené s rôznymi koeficientmi, t.j. celý systém je založený na
bodovom hodnotení. Ďalej uviedol, že športový fond sa rozdeľuje v pomere 95% (schvaľuje
Mestské zastupiteľstvo) - 5% (schvaľuje primátor mesta). Konštatoval, že podmienky
poskytovania dotácie upravuje VZN mesta č. 2/2012 v znení VZN č.15/2012.
Zároveň konštatoval, že v porovnaní s predchádzajúcim rokom športové kluby predložili o 14
žiadostí viac (rok 2014 – 36 žiadosť, rok 2015 – 50 žiadosť).

Komisia odporúčila schváliť celkový návrh na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu Mesta
Komárno na celoročnú aktivitu športových klubov na rok 2015 po zapracovaní pozmeňujúcich
návrhov členov KŠ .
Pomer hlasovania: 8:0:1

TE-58/2015
Žiadosti a návrhy na poskytnutie finančných dotácií na jednorazovú aktivitu športových
klubov na rok 2015 z rozpočtu Mesta Komárno
Ing. Weszelovszky predkladal materiál. Uviedol, že poskytnutie finančných dotácií na
jednorazovú aktivitu športových klubov na rok 2015 z rozpočtu Mesta Komárno úzko súvisí
s poskytnutím finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov na rok 2015 z
rozpočtu Mesta Komárno.
Komisia odporúčila schváliť celkový návrh na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu Mesta
Komárno na jednorazovú aktivitu športových klubov na rok 2015 po zapracovaní pozmeňujúcich
návrhov členov KŠ .
Pomer hlasovania: 9:0:0

C/ RÔZNE
TE-21/2015
Návrh Programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2015-2017
Tento materiál predkladal Ing. Weszelovszky. Uviedol, že členovia komisie majú pred sebou
kompletný návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2015-17, ale Komisia športu
má na starosti iba športový fond, ktorý bol navýšený oproti roku 2014 o 13 tis. eur, z 237 tis. eur
na 250 tis. eur. Konštatoval, že v zmysle VZN mesta 5% (12.500 eur) je vyčlenený do fondu
primátora, o ktorom rozhoduje primátor mesta.
Komisia konštatovala, že navýšenie športového fondu na rok 2015 do výšky 250 tis. eur
pomôže k dosiahnutiu lepších výsledkov v oblasti športu, a víta predložený návrh MsÚ na návrh
Programového rozpočtu Mesta Komárno.
Komisia odporúčila schváliť športový fond vo výške 250 tis. eur.
Pomer hlasovania: 9:0:0

TE-59/2015
Zápasnícky klub Spartacus, Komárno – Vykonanie rekonštrukčných prác na objekte
telocvične Ul. Slobody
Tento materiál predkladal Ing. Weszelovszky. Uviedol, že žiadosť Zápasníckeho klubu bola
zaradená do zoznamu navrhnutých investícií na rok 2015 so sumou 40 tis. eur a pokračovanie
na rok 2016 so sumou 20 tis. eur. s poradovým číslom 13 (nad červenou hranicou).
Komisia konštatovala, že poslanci Mestského zastupiteľstva rozhodujú o poradí investičných
akcií.
Komisia odporúča, aby uvedená investícia ostala v rámci navrhnutých investícií na rok 2015 na
tej pozícií (nad čiarou), t.j. s poradovým číslom 13.
Pomer hlasovania: 8:0:0

Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Komárne – informatívny materiál
Komisia zobrala na vedomie informatívny materiál o Rokovacom poriadku komisií Mestského
zastupiteľstva v Komárne.

Informatívna správa o činnosti plaveckých klubov Delta Klub Komárno a KomKo
Komárno – tréningový proces
Ing. Glič, predseda komisie uviedol, že komisia obdržala informácie, že existuje spor medzi
plaveckými oddielmi. Z toho dôvodu žiada zástupcov oddielov, aby oboznámili členov komisie s
ich tréningovým procesom a problémami pri práci.
Ing. Kubiš, zástupca PO KomKo Komárno informoval členov komisie o práci v plaveckom
oddiely. Konštatoval, že z pohľadu tréningového procesu súčasný stav je jeden z najhorších,
tréningový čas bol skrátený a deti nemajú dostatok času na tréning. Ďalej konštatoval, že
náklady na ranné tréningy sú finančne veľmi náročné pre klub. Zároveň uviedol, že klub má 58
členov.
Knichár, zástupca PO Delta Klub Komárno informoval členov komisie o práci v plaveckom
oddiely. Uviedol, že kým tréningy prebehli spoločne deti PO Delta Klub boli fyzicky napádané,
kamerované a odfotografované rodičmi druhého klubu. Odkedy sú tréningy zvlášť také
problémy nie sú, rodičia a deti sú radi, že konflikt medzi klubmi mesto takto riešilo. Zároveň
súhlasil so zástupcom PO KomKo, že náklady na ranné tréningy sú finančne náročné. Uviedol,
že klub má 37 členov.
Komisia konštatovala, že športové kluby by sa mali správať športovo, vychovávať deti
v športovom duchu, nie je dobrá výchova, ak kluby sa pohádajú a napádajú. Ďalej konštatovala,
že kluby momentálne trénujú iba o 15 min. menej, ako predtým, keď trénovali spoločne. Komisia
konštatovala, že konečné slovo pri riešení problematiky má primátor mesta.
Ing. Glič, predseda komisie poďakoval zástupcom plaveckých oddielov za vysvetlenie
a prítomnosť a konštatoval, že komisia berie na vedomie informatívnu správu o tréningovom
procese plaveckých oddielov.

Informatívna správa o petícií od Petra Bencsicsa o spravodlivé a prehľadné financovanie
športových klubov pre deti a mládež v Komárne
Ing. Glič, predseda komisie uviedol, že petícia bola adresovaná na predsedu Komisie športu.
Členovia komisie uvedenú petíciu obdržia na nasledujúce zasadnutie komisie. Komisia sa bude
zaoberať s petíciou na svojom nasledujúcom zasadnutí.

Diskusia
Predseda v diskusii predniesol víziu ďalšej činnosti komisie športu. Cieľom práce komisie športu
by malo byť vybudovanie takých mechanizmov, ktoré umožnia odstrániť pretrvávajúce problémy
v komárňanskom športe..

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

Zapísal: Mgr. Himpán
V Komárne dňa 19.02.2015
Ing. Konštantín Glič
predseda komisie

