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MESTO KOMÁRNO
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Pre zasadnutie MZ v Komárne
dňa 01.07.2021
k bodu rokovania č.:
A Komáromi Testületi ülésre
2021.07.01-én
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 16.06.2021
a Sport és Ifjúsági bizottság 2021.06.16-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 16.júna 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, MUDr.Zsolt Sebő, MUDr. Ipóth
Szilárd
- neospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia:
- vedúci OŠK MsÚ: Mgr. János Bajkai
- zapisovateľ: Melinda Szénásyová
- hosť: p. Boban Tomič – BC Komárno, MUDr. L. Urban, L. Stojanov,
Ing. L. Ferencz- Volejbalový klub Spartak UJS Komárno, p. Mgr. Nagy Telkesi Mónika
Program:
1/ Úvod
2/ Predstavenie nového basketbalového klubu BC Komárno
3/ Návrh na uznesenie 1191/2021 - prenájom , ďalšie využitie volejbalovej
haly
4/ Návrh na uznesenie 1199/2021 - prevádzkovanie telocvične bývalej ZŠ
ul. Slobody
5/ Rôzne

1/ ÚVOD - OTVORENIE

Predseda Komisie športu a mládeže p. Dávid Kovács privítal členov a ostatných
prítomných. Konštatoval, že z deviatich členov je prítomných šesť .
Predseda komisie uviedol programové body zasadnutia komisie.
Bodmi boli:
1/ Úvod
2/ Predstavenie nového basketbalového klubu BC Komárno
3/ Návrh na uznesenie 1191/2021 - prenájom , ďalšie využitie volejbalovej
haly
4/ Návrh na uznesenie 1199/2021 - prevádzkovanie telocvične bývalej ZŠ
ul. Slobody
5/ Rôzne

Komisia schválila programové body.
Hlasovanie : 6:0:0

2. Predstavenie nového basketbalového klubu BC Komárno

Predseda Komisie športu a mládeže privítal novovzniknutý basketbalový klub BC Komárno
v zložení : p. Boban Tomič- predseda klubu , MUDr. Ladislav Urban- podpredseda klubu
a Ladislav Stojanov .
MUDr. Ladislav Urban podpredseda klubu :
- aj ja stojím za zrodom tohto nového klubu, bohužiaľ s pôvodným klubom sa nedalo
pokračovať kvôli nezhodám, a tak sme založili nový klub
- mali sme plány, postavili sme mužstvo, ale kvôli ochoreniu covid 19 sme odohrali jeden
prípravný zápas ,
- tento rok sme dostali zelenú kartu do extraligy , zaplatili sme poplatky
- zháňame sponzorov
- v Komárne existuje podpora mládeže , oslovili sme klub, ktorý sa venuje mládeži, chceli sme
spoluprácu , bohužiaľ toto sa zatiaľ nepodarilo, ale nevzdávame sa,
- oslovili sme školy v okolitých obciach , robili sme propagáciu basketbalu ,začali sme budovať
svoju mládež sami, od septembra bude fungovať akadémia
- vízia do budúcnosti je dobrá , chceme podporovať mládež
p. Boban Tomič predseda klubu :
- chceme spojiť extraligu s mládežou , máme víziu, chceli sme dobrú spoluprácu s existujúcim
klubom, bohužiaľ zatiaľ sa nedarí, mladí musia mať víziu,
- 20 rokov hrám profesionálne , chceme nájsť cestu ,aby sme mohli trénovať deti , začíname od
6 do 11 rokov, musia sa deti naučiť základné veci,
p. Ladislav Stojanov :
- treba spojiť extraligu s deťmi
- je to motivácia pre mladých , každý potrebuje vzor
MUDr. Attila Horváth :
- bol by som nerád , keby sme museli deliť financie medzi dva kluby,
MUDr. Marek Anton :
- treba nájsť schodnú cestu , hľadať riešenia
Komisia športu a mládeže uskutoční stretnutie obidvoch klubov TJ STEP Komárno a
BC Komárno.

3. Návrh na uznesenie 1191/2021- prenájom , ďalšie využitie volejbalovej haly

Volejbalová hala bola v prenájme spoločnosti WASABI TEAM. Spoločnosť WASABI TEAM bola
vymazaná z Obchodného registra ex offo. Dňom výmazu zanikla aj Zmluva o nájme.
Konateľ spoločnosti podal žiadosť na zmenu prenajímateľa, ktorým by bolo občianske
združenie SPORTAKADEMIA KOMÁRNO, IČO: 42210585, so sídlom 2801/10, 945 01
Komárno, kde je štatutár rovnaký ako v spoločnosti WASABI TEAM.
Dôvodom žiadosti
o prenájom vyššie uvedenej nehnuteľnosti občianskym združením je ľahšie získanie dotácií na
šport a rozvoj.
Nakoľko o prevádzkovanie vyššie uvedenej nehnuteľnosti má záujem aj iná organizácia, resp.
klub: VOLEJBALOVÝ KLUB SPARTAK UJS KOMÁRNO, Priemyselná 20, 94501 Komárno,
IČO: 31825320, je potrebné určiť čo najvhodnejšiu alternatívu ďalšieho prevádzkovania tejto
nehnuteľnosti, resp. koncepciu ďalšieho spôsobu využívania tejto nehnuteľnosti.
Komisia športu a mládeže doporučuje prijať nasledujúci návrh na uznesenie:
prenájom Volejbalovej haly nájomcovi: Volejbalový klubu Spartak UJS Komárno,
IČO:31 825 320, so sídlom Priemyselná 20, 945 01 Komárno na dobu 30 rokov za
symbolickú cenu, s tým, že nájomca z vlastných zdrojov a zo získaných dotácií do 2
rokov vykoná rekonštrukciu volejbalovej haly minimálne v rozsahu: opláštenie
s tepelnou izoláciou, renovácia strechy, výmena okenných výplní, podlaha, sociálne
miestnosti, vykurovanie, klimatizácia, elektroinštalácia, všetko tak, aby volejbalová
hala spĺňala všetky bezpečnostné predpisy na prevádzku
ukladá MsÚ Komárno ponúknuť alternatívne riešenie pre súčasných užívateľov
vyššie uvedenej nehnuteľnosti.

Hlasovanie : 6:0:0

4. Návrh na uznesenie 1199/2021 - prevádzkovanie telocvične bývalej ZŠ ul. Slobody

Nájomná zmluva bola uzatvorená 28.októbra 2010 medzi Mestom Komárno a Zápasníckym
klubom Spartacus na užívanie priestorov bývalej telocvične na ul. Slobody . Platnosť nájomnej
zmluvy skončila 28.októbra 2021. Po rokovaniach s účastníkmi zmluvy nedošlo k dohode.
Mesto Komárno navrhuje, aby priestory bývalej telocvične na ul. Slobody boli zaradené pod
správu COMORRA SERVIS.
Komisia športu a mládeže doporučuje prijať návrh na uznesenie: aby bývalá telocvičňa
ZŠ na ul. Slobody bola zaradená pod správu COMORRA SERVIS.

Hlasovanie : 6:0:0

5. DISKUSIA - ZÁVER

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

Zapísal: Melinda Szénásyová
V Komárne dňa 16.06.2021
p. Dávid Kovács
predseda Komisie športu a mládeže

