UZNESENIA ZO 16. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 11. FEBRUÁRA 2016
562/2016
uznesenie
k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na jednorazovú aktivitu
športových klubov na rok 2016 z rozpočtu Mesta Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
poskytnutie finančných dotácií na jednorazovú aktivitu športových klubov
z rozpočtu mesta podľa VZN č. 2/2012 o poskytovaní finančných dotácií
z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport v znení VZN č. 15/2012,
spolu 5800,00 eur nasledovne:
1. Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, Komárno,
- vo výške 200 eur na Medzinárodný volejbalový turnaj študentiek
stredných škôl,
- vo výške 400,00 eur na usporiadanie XII. ročníka basketbalového
turnaja Memoriál Eduarda Šeba,
- vo výške 200,00 eur na 3.ročník Turnaja stredoškoláčok vo futbale –
VIKTORIA CUP,
2. Mgr. Erik Ehrenberger, Komárno
vo výške 1 200,00 eur na podporu finálového turnaja 9. ročníka futsalovej
ligy,
3. Rajták Deák Márta
vo výške 200,- EUR na príprava na NBA Majstrovstvá Sveta FITNES
Budapest,
4. Rodičovské združenie pri ZŠ Pohraničná
vo výške 200,- EUR na nákup občerstvenia, tričiek pre účastníkov, tlač
plagátov
5. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Komárno
vo výške 400,00 eur na usporiadanie 6. ročníka Olympijského festivalu
detí a mládeže,
6. Stredná priemyselná škola Komárno, Petıfiho 2, Komárno
vo výške 800,00 eur na prestavbu nástrojárskej dielne , na telocvičňu ,
úhrada nákladov spojená s rekonštrukciou a vybavenie telocvične
športovým náradím,
7. Športový klub Gymnázium H. Selyeho Komárno, Ul. biskupa Királya
5, Komárno
vo výške 1 700,00 eur na usporiadanie pretekov „Klapka György kupa“,
„Generációk találkozója“,SZMGOB – basketbal
8. Slovenský rybársky zväz Komárno, MO Komárno
vo výške 300,00 eur na medzinárodné rybárske preteky I.APALI Carp Cup
9. Karpatia Sport , občianske združenie , Dunajské nábrežie
vo výške 200,00 eur na usporiadanie športového dňa, zúčastnenie sa
Pretekov v Maďarsku
s tým, že predpokladom na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie je
vysporiadanie všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu v súlade s § 6 ods. 4
VZN č. 2/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na
telesnú kultúru a šport v znení VZN č. 15/2012,
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Uznesenia podpísané primátorom dňa 17.02.2016.

UZNESENIA ZO 16. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 11. FEBRUÁRA 2016
B/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej
dotácie v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: do 20 dní od schválenia uznesenia, resp. od
vysporiadania všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu
Zodpovedný: prednosta MsÚ

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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Uznesenia podpísané primátorom dňa 17.02.2016.

