TE – 1151/2021

MESTO KOMÁRNO
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Pre zasadnutie MZ v Komárne
dňa 20.05.2021
k bodu rokovania č.:
A Komáromi Testületi ülésre
2021.05.20-kai
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 04.05.2021
a Sport és Ifjúsági bizottság 2021.05.04-én

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 04.mája 2021
Prítomní:
- členovia: p. Dávid Kovács, MUDr. Horváth Attila, MUDr. Ipóth Szilárd, MUDr. Anton Marek,
MUDr.Zsolt Sebő¸ Feszty Zsolt ,Bc. Adrián Marcinkó, Róbert Mihalička, Ľudovít Tóth
- ospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia : p. Feszty Zsolt
- neospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia:
- vedúci OŠK MsÚ: Mgr. János Bajkai
- zapisovateľ: Melinda Szénásyová
- hosť: Mgr.Ondrej Gajdáč
Program:
1/ Úvod
2 Materiál na pripomienkovanie- Koncepcia rozvoja športu na roky 2021 - 2026
3/ Zápasnícky klub Startacus – Zmluva o nájme
4/ Diskusia

1/ ÚVOD - OTVORENIE

Predseda Komisie športu a mládeže p. Dávid Kovács privítal členov a ostatných
prítomných. Konštatoval, že z deviatich členov je prítomných osem.
Predseda komisie uviedol programové body zasadnutia komisie.
Bodmi boli:
1/ Úvod
2 Materiál na pripomienkovanie- Koncepcia rozvoja športu na roky 2021 - 2026
3/ Zápasnícky klub Startacus – Zmluva o nájme
4/ Diskusia

Komisia schválila programové body.
Hlasovanie : 8:0:0

2. Materiál na pripomienkovanie – Koncepcia rozvoja športu Mesta Komárno na roky
2021-2026

Komisii športu a mládeže bol zaslaný materiál „ Koncepcia rozvoja športu Mesta Komárno na
roky 2021 -2026 „ na pripomienkovanie.
Pripomienky k materiálu :
Do bodu 3.2 Šport pre všetkých občanov a šport v jednotlivých mestských častiach
MUDr. Anton Marek žiada doplniť :
- Medzinárodný pouličný beh Komárno - Komárom

Do bodu 3.4 Materiálno technické zabezpečenie športových objektov
p. Kovács Dávid – predseda komisie žiada doplniť :
- zápasnícku halu nachádzajúcu sa na ul. Slobody

Bod 3.7 Podpora kľúčových športov v meste – masové športy - prepracovať
Mgr. Ondrej Gajdáč, p. Kovács Dávid - zmeniť podporu kľúčových športov na :
- mládežnícky šport
- výkonnostný šport v oblasti mládeže a dospelých
- členov reprezentačného výberu SR
- masový a rekreačný šport

Na základe pripomienok p. Mgr. Ondreja Gajdáča, viceprimátora mesta :
- opraviť gramatickú a štylistickú úprava textu v textovom dokumente ,

Hlasovanie : 8:0:0

3 . Zápasnícky klub Spartacus – Zmluva o nájme
Zápasnícky klub Spartacus mal uzatvorenú dlhodobú nájomnú zmluvu s Mestom Komárno na
adrese ul. Slobody / bývalá telocvičňa základnej školy /, ktorej nájom skončil 30. októbra 2020.
Po skončení splatnosti zmluvy aj naďalej musí Zápasnícky klub Spartacus platiť nájomné ,
nakoľko ani z jeho strany , ani zo strany mesta nedošlo k písomnému ukončeniu nájmu.
Predseda komisie po rozhovore s pánom primátorom sa dohodli na stretnutí s pánom
riaditeľom Comorra Servisu , predsedom Zápasníckeho klubu Spartacus, predsedom
Slovenskej fererácie Kempo . Na stretnutí bude prijatý návrh, či budova bude patriť pod správu
Comorra servis alebo ju aj naďalej budú prenajímať.
Do tejto nehnuteľnosti mesto vložilo nemalé finančné prostriedky.
Na najbližšom zasadnutí športovej komisie , predseda oboznámi členov komisie ,aký návrh
vznikol ohľadne budovy.

Hlasovanie : 8:0:0

4. Diskusia -ZÁVER

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

Zapísal: Melinda Szénásyová
V Komárne dňa 05.05.2021
p. Dávid Kovács
predseda Komisie športu a mládeže

