TE –731 /2020

MESTO KOMÁRNO
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Komárne
dňa 21.05.2020
k bodu rokovania č.:
A Komáromi Városi Képviselő-testület
2020.05.21-kei ülése
Tárgysorozatának pontjához

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA KOMISIE ŠPORTU A MLÁDEŽE
A BIZOTTSÁGI ÜLLÉS JEGYZŐKÖNYVE
Predkladá - Előterjeszti:
p. Kovács Dávid
predseda Komisie športu a mládeže
a Sport és Ifjúsági bizottság elnöke

Prejednané - Megtárgyalta:
v Komisii športu a mládeže dňa 28.04.2020
a Sport és Ifjúsági bizottság 2020.04.28-án

Vypracoval - Az anyagot kidolgozta:
Szénásyová Melinda, OŠKa Š

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

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie športu a mládeže
Mestského zastupiteľstva v Komárne zo dňa 28.apríla 2020
Prítomní:
- členovia: p. Dávid Kovács, MUDr. Horváth Attila, MUDr. Ipóth Szilárd, MUDr. Anton Marek,
MUDr.Zsolt Sebő¸ Bc. Adrián Marcinkó, p. Zsolt Feszty p.Róbert Mihalička,
p.Ľudovít Tóth
- ospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia : MUDr.Zsolt Sebő,p. Zsolt Feszty
- neospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia:
- vedúci OŠK MsÚ: Mgr. János Bajkai
- zapisovateľ: Melinda Szénásyová
- hosť: primátor mesta Mgr. Béla Keszegh, JUDr.Varga Tamás, Mgr.Ondrej Gajdáč
Program: 1/ Úvod
2/ celoročné dotácie na úseku športu 2020- návrh na zníženie finančných dotácií
3/ Diskusia
1/ ÚVOD - OTVORENIE

Predseda Komisie športu a mládeže p. Dávid Kovács privítal členov a ostatných
prítomných. Konštatoval, že z deviatich členov je prítomných sedem.
Predseda komisie uviedol programové body zasadnutia komisie.
Bodmi boli:
1/ Úvod
2/ celoročné dotácie na úseku športu 2020– návrh na zníženie finančných dotácií
3/ Diskusia

Komisia schválila programové body.
Hlasovanie : 7:0:0

2. Celoročné dotácie na úseku športu na rok 2020- návrh na zníženie finančných dotácií

Zasadnutie Komisie športu a mládeže bolo zvolené preto , lebo mimoriadna situácia, ktorá
vznikla v súvislosti so šírením koronavírusu COVID – 19 ovplyvňuje a má dopady na všetky
oblasti života mesta.
Predseda Komisie športu a mládeže poprosil p. primátora , aby nám ozrejmil problémy
súvisiace s koronavírusom , ktoré majú dopad na naše mesto.
Ako primátor mesta musím venovať mimoriadnu pozornosť k dopadom, ktoré táto situácia
každodenne prináša. Po zatvorení podnikov a prevádzok nám bolo jasné, že stojíme na prahu
veľmi vážnych rozhodnutí. Vírus postupne ničí ekonomiku štátu, podniky a prevádzky. Naša
prevádzka ako napr. Comorra servis,- krytá plaváreň, športová hala, hotel panoráma, camping,
majú veľké problémy – príjmy sa znížili o 20 %. Samosprávy sú od fungujúcej ekonomiky
závislé, preto sa očakávajú výpadky na strane príjmov. Všetky doteraz prijaté opatrenia majú
negatívny dopad na ekonomiku a rozpočet mesta. Znižujú jeho príjmy ale zvyšujú výdavky.
Na základe týchto skutočností Vás žiadam o zváženie - zníženie dotácií na celoročnú činnosť
športovým klubom nad 2000,- eur o 25 % a súčasne sa vzdávam fondu primátora na šport.
p. Dávid Kovács –

Na základe vydania verejnej vyhlášky od 10.3.2020 – podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č.
355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým
osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej,
spoločenskej či inej povahy.
Vzhľadom na celosvetovú situáciu v športe, kedy už boli zrušené a každým dňom sa rušia
ďalšie významné športové podujatia, príp. menia sa termíny ich konania (napr. olympijské hry v
Tokiu, futbalové EURO, MS a ME ), odporúčame na základe vyjadrení členov športovej komisie
zníženie celoročných dotácií klubom o 33 % pre tie športové kluby, ktoré dostali dotáciu nad
2000,- eur.
Hlasovanie : 7:0:0
MUdr. Ipóth Szilárd – navrhuje , aby klubu KFC Komárno bolo zníženie dotácie o 20 % a nie
33 %, nakoľko v tomto roku im bola odsúhlasená dotácia nižšia o 20 000,- eur.
Hlasovanie : 1:0:6

Komisia odporúča schváliť celkový návrh na uznesenie na zníženie poskytnutých
finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na celoročnú dotáciu športových klubov
na rok 2020 o 33 % pre tie športové kluby ktoré dostali dotáciu nad 2000,- eur.

Hlasovanie : 7:0:0

3. Diskusia -ZÁVER

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a vyhlásil zasadnutie za ukončené.

Zapísal: Melinda Szénásyová
V Komárne dňa 28.04.2020

p. Dávid Kovács
predseda Komisie športu a mládeže

