TE – 1359/2021

MESTO KOMÁRNO
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Pre zasadnutie MZ v Komárne
dňa 16.12.2021
k bodu rokovania č.:
A Komáromi Testületi ülésre
2021.12.16-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 30.11.2021
a Sport és Ifjúsági bizottság 2021.11.30-án

Vypracoval - Az anyagot kidolgozta:
Szénásyová Melinda, OŠSVKa 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 30.novembra 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 : MUDr. Ipóth Szilárd, Feszty Zsolt
- neospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia:
- vedúci OŠK MsÚ: Mgr. János Bajkai
- zapisovateľ: Melinda Szénásyová
- hosť: Mgr.Ondrej Gajdáč

Program:
1/ Úvod
2/ Rozpočet na rok 2022 – športové dotácie
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/ Rozpočet na rok 2022 – športové dotácie
3/ Diskusia

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

2 / Rozpočet na rok 2022– športové dotácie
Predseda športovej komisie odovzdal slovo p. Mgr. J. Bajkaimu.
Požiadavka ekonomického oddelenia bola , aby rozpočet na rok 2022 bol na úrovni roka 2021,
s tým , že bolo treba urobiť zmeny – uprednostňovanie istých služieb pre občanov mesta.
Veľkú neistotu znamená nárast cien energií a nepredvídateľných výdavkov na základe
pandémie covid 19.
V návrhu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2022 je na celoročnú a na
jednorazovú aktivitu športových klubov 250 000,- eur, na obnovu športových zariadení
v majetku mesta je navrhnutých 80 000,- eur / v roku 2021 bolo 100 000,- eur / .
Zníženie tejto položky nastalo z dôvodu , že postupne boli zrekonštruované športové
zariadenia v majetku mesta.
Hlasovanie k podpore návrhu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2022 , na
celoročnú a na jednorazovú aktivitu športových klubov v sume 250 000,- eur a na obnovu
športových zariadení v majetku mesta v sume 80 000,- eur :
Hlasovanie : 7:0:0

3. Diskusia -ZÁVER
Predseda komisie a viceprimátor mesta oboznámili komisiu s uskutočnenými
rokovaniami s klubmi BC basketbal Komárno a TJ STEP / basketbal juniori.
Na základe uskutočnených rokovaní , k dohode medzi klubmi nedošlo, každý klub si
pôjde vlastnou cestou, v budúcnosti možnosť spolupráce nevylučujú.
Rozdelenie finančných prostriedkov bude veľmi náročné, nakoľko zostáva suma
250 000,- eur na kluby a nevieme koľko nových žiadostí príde.
Chcem upozorniť , že niektoré kluby sa cítia dotknuté , nakoľko nedostali takú finančnú
podporu ako žiadali, ale musia si uvedomiť, že dotácia nie je nárokovateľná, na poskytnutie
finančnej dotácie nie je právny nárok.
Finančná dotácia od mesta je len doplnkovým zdrojom pre vykonávanie športových
aktivít. Športové kluby majú možnosť využívať a aj využívajú dotácie aj z iných zdrojov.
Na základe prijatej Koncepcie rozvoja športu Mesta Komárno na roky 2021 – 2026,
prioritou je podpora mládežníckeho športu .

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

Zapísal: Melinda Szénásyová
V Komárne dňa 30.11. 2021
p. Dávid Kovács
predseda Komisie športu a mládeže

