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ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Komisie  športu a mládeže  

Mestského zastupiteľstva v Komárne zo dňa 05. decembra 2022 
 
 
Prítomní: 
- členovia: p. Dávid Kovács, MUDr. Horváth Attila, MUDr. Ipóth Szilárd, MUDr. Anton Marek,             

p. Erik Vlček ,p. Zoltán Hajtman, Mgr. Márton Kiss, p. Róbert Mihalička, p. Róbert 
Szayka  

- ospravedlnene sa  nezúčastnil  zasadnutia : MUDr. Ipóth Szilárd, p.Erik Vlček 
- neospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia: - 
- vedúci OŠK MsÚ: Mgr. János Bajkai 
- hostia : Mgr. Ondrej Gajdáč, JUDr. Tamás Varga , Ing. Bohumír Kóňa 
- zapisovateľ: Melinda Szénásyová 
 
 
Program:    
                    1/ Úvod 
                     2/ Privítanie nových členov Komisie športu a mládeže 

               3/ Prejednanie Návrhu Programového rozpočtu  Mesta Komárno na rok 2023    
                   a predbežný Návrh Programového rozpočtu Mesta  Komárno na roky 2024,2025 
                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 sedem. 
Predseda komisie uviedol programové body zasadnutia komisie.  

  Bodmi boli: 
 
                    1/ Úvod 
                     2/ Privítanie nových členov Komisie športu a mládeže 

               3/ Prejednanie Návrhu Programového rozpočtu  Mesta Komárno na rok 2023    
                   a predbežný Návrh Programového rozpočtu Mesta  Komárno na roky 2024,2025 
                4/ Diskusia 
     

                     
 

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



 
2. Privítanie nových členov Komisie športu a mládeže  
 
 
Dávid Kovács predstavil zloženie Komisie športu  a mládeže . 
 
Komisia je v zložení : 
p. Dávid Kovács – predseda komisie 
 
Členovia komisie sú : 
MUDr. Attila Horváth 
MUDr. Ipóth Szilárd 
MUDr. Anton Marek 
p. Róbert Mihalička  
p. Erik Vlček 
p. Zoltán Hajtman 
Mgr. Márton Kiss 
p. Szayka Róbert 
 
Na zasadnutiach Komisie športu a mládeže sa zúčastní aj Mgr. János Bajkai – vedúci odboru 
školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu. 
Zapisovateľom komisie je Melinda Szénásyová. 
 
Po krátkom predstavení Komisie športu a mládeže, komisia  za podpredsedu navrhla p. Róberta 
Mihaličku. 
 
Hlasovanie : 6:0:1 
 
Podpredsedom Komisie športu a mládeže je p. Róbert Mihalička. 
 
Predseda komisie po rôznych rokovaniach dosiahol navýšenie dotácie na rok 2023           
v sume 300 000, eur.  
Na infraštruktúru športových zariadení je navrhnutá suma 50 000,- eur. 
 
 
3. TE-19/2022 – Návrh  Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2023 a predbežný 
návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2024, 2025 
 
 

Návrh rozpočtu predložil p. Ing. Kóňa Bohumír – vedúci odboru ekonomiky a financovania. 
Oboznámil Komisiu športu a mládeže s predkladaným materiálom. 

 

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými 
výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a 
podprogramov.  
V návrhu je rozpočtovaných 9 programov, ktoré obsahujú podprogramy slúžiace k plneniu 
zámeru jednotlivých programov. 

Predložený návrh obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k 
štátnemu rozpočtu, k rozpočtu VÚC, k iným obciam, k rozpočtovým a príspevkovým 
organizáciám zriadených mestom ako aj k iným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom, 
pôsobiacich na území mesta, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území. 
Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2024 – 2025  je zostavený 



na základe výšky príjmov a požiadaviek jednotlivých odborov a  oddelení  MsÚ Komárno, 
rozpočtových a príspevkových organizácií mesta, avšak výška výdavkov je upravená 
s prihliadnutím na výšku očakávaných príjmov. Výška očakávaných príjmov vzhľadom 
k opatrnému a vysoko citlivému prístupu vedenia mesta v oblasti daní a poplatkov voči 
obyvateľom mesta sa výrazne nemení. V návrhu sú mierne zvýšené príjmy iba v oblasti 
niektorých poplatkov a príjmy za nájomné - vyplývajúce z odovzdania nových nájomných bytov 
v Novej Stráži. Na druhej strane vzhľadom k vysoko aktívnemu prístupu vládnych strán 
prijímaním rôznych zákonov v tomto  období v oblasti zlepšovania sociálnych podmienok 
občanov i malých podnikateľov, výrazne negatívne ovplyvňujú možnosti samospráv plniť všetky 
zákonné úlohy v plnom rozsahu, ktoré štát prenáša na samosprávy ako organizačne, 
personálne a aj finančne. Z toho dôvodu bude potrebné priebežne veľmi pozorne sledovať 
plnenie rozpočtu a ak bude potreba pristúpiť k jeho aktualizácií – nutné bude hľadať možnosť 
riešenia. Predpokladáme , že takýchto úprav aj vzhľadom k ďalším zámerom zmeny legislatívy 
bude mnoho. 

V tejto chvíli viem povedať, že nás čaká veľmi náročný rok . 
Vedenie mesta vo veľkej miere podporuje šport, čo je pre kluby veľká pomoc. 
 
Komisia športu podporuje a doporučuje schváliť TE-19/2022 – Návrh  Programového rozpočtu 
Mesta Komárno na rok 2023 a predbežný návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na 
roky 2024, 2025 . 
 
Hlasovanie : 7:0:0  
 
 
4. Diskusia 

 
 
 V rámci diskusie predseda Komisie športu a mládeže vyzdvihol kluby a športovcov nášho 
mesta , ktorí každý rok prinášajú krásne výsledky. 
 
 Podporu na zariadenia v majetku mesta  - na infraštruktúru športu v sume 50 000,- eur . Ja by 
som rád dal návrh na podporu TJ Dynamo Nová Stráž . Tento klub sa venuje nielen futbalu, ale 
organizuje rôzne podujatia , kde sa stretávajú rodičia, deti , celá komunita tohto športu, a bol by 
som rád , aby dostali z tejto dotácie na ďalšie zveľaďovanie okolia a budovy  klubu.  
Druhý návrh na podporu sa týka Tenisového  klubu Spartak Komárno. Doteraz klub mal 
v dezolátnom stave svoje priestory , podarilo sa mu získať novú kupolu, miestnosť na 
sprchovanie sa renovuje. Je ešte  veľa priestoru na obnovu priestorov  klubu.  
 
Poprosím Vás , aby ste nad tým porozmýšľali a na budúcom zasadnutí predniesli Vaše návrhy.  

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

 
 
 
Zapísal: Melinda Szénásyová 
V Komárne dňa 12.12.2022 
 
 
 
 

p. Dávid Kovács 
                                                                               predseda Komisie športu a mládeže 


