TE –1163/2017
Návrh na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu mesta na telesnú
kultúru a šport , na jednorazovú aktivitu športových klubov.
Odôvodnenie:
Mestské zastupiteľstvo v Komárne v rámci rozpočtu mesta na rok 2017 schválilo finančné
prostriedky na priamu podporu športových aktivít žiadateľov. Uvedené prostriedky, v zmysle
VZN Mesta Komárno č. 2/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno
na telesnú kultúru a šport v znení VZN č. 15/2012, sú navrhnuté na rozdelenie žiadateľom
dotácie.
Do termínu stanoveného VZN bolo podaných 13 žiadostí.
Prehľad žiadostí je sumarizovaný v priloženej tabuľke vo formáte excel, žiadosti jednotlivých
žiadateľov tvoria samostatnú prílohu materiálu vo formáte PDF.
Stanovisko úradu: odporúča schváliť predložený návrh na uznesenie.
Stanovisko Komisie športu zo dňa 17.01.2017: Komisia odporúča schváliť návrh na
uznesenie po zapracovaní pozmeňujúcich návrhov.
Pomer hlasovania: 9 :0 : 0
Stanovisko Rady zo dňa 18.1.2017 - odporúča schváliť návrh na uznesenie po zapracovaní
pozmeňujúcich návrhov.
Pomer hlasovania: 6:0:0
Návrh na uznesenie
k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na jednorazovú aktivitu športových
klubov na rok 2017 z rozpočtu Mesta Komárno
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 7 770,00 eur
nasledovne:
1. Cirkevná škola Marianum, Biskupa Királya Komárno,
- vo výške 200, 00 eur na akciu Športuj inak- netradičné športy v Komárne
2. Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, Komárno,
- vo výške 400,- eur na Medzinárodný volejbalový turnaj študentiek stredných
škôl
- vo výške 300,- eur na usporiadanie XIII. ročníka basketbalového turnaja
Memoriál Eduarda Šeba,
- vo výške 200,00 eur na 4.ročník Turnaja stredoškoláčok vo futbale –
VIKTORIA CUP
3.Mgr. Erik Ehrenberger, Komárno
- vo výške 1 200,00 eur na podporu finálového turnaja 10. ročníka futsalovej
ligy,
4. Stredná obchodná škola obchodu a služieb Komárno
vo výške 470,00 eur na usporiadanie 7. ročníka Olympijského festivalu detí
a mládeže / podpora mládežníckeho športu /,

5. Stredná priemyselná škola Komárno, Petőfiho 2, Komárno
vo výške 800,00 eur na Memoriál Štefana Baráka
6. ŠK Bike klub Piko, Komárno
-vo výške 700,00 na Piko-bike maraton – 6.ročník
7. Športový klub Gymnázium H. Selyeho Komárno, Ul. biskupa Királya 5,
Komárno
-vo výške 1 700,00 eur na usporiadanie pretekov „Klapka György kupa“,
-usporiadanie futbalového stretnutia „Generációk találkozója“,
-na usporiadanie SZMGOB Basketbal,
8. SZARKALÁB – Občianske združenie
- vo výške 0,00 – Komárňanská lukostrelecká súťaž 3 D
9. MO -Slovenský rybársky zväz , Komárno,
- vo výške 1000,00 eur na medzinárodné rybárske preteky II. APALI CARP
CUP preteky , medzinárodná rybárska súťaž v love kaprov a amurov
10. Rodičovské združenie pri ZŠ Pohraničná, Komárno
-vo výške 200,00 eur na – Šport pre celú rodinu
11. Rodičovské združenie pri ZŠ Rozmarínová ul. 1, Komárno
-vo výške 200,00 eur na ROZMARINGCUP 3.ročník medzinárodného turnaja vo
florbale žiakov o Pohár primátora mesta Komárno
12. Spoločnosť Istvána Cornidesa, Komárno
-vo výške 200, 00 eur na 8 hodinový AEROBIK MARATÓN
13. Bíro Lucián , n.f. Komárno
- vo výške 200,00 eur – IV.ročník športovej súťaže J. Sarlósa zameranú na
gymnastiku

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,
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

Pozmeňujúci návrh komisie
Návrh na uznesenie
k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na jednorazovú aktivitu športových
klubov na rok 2016 z rozpočtu Mesta Komárno
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. Cirkevná škola Marianum, Biskupa Királya Komárno,
- vo výške 200, 00 eur na akciu Športuj inak- netradičné športy v Komárne
2. Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, Komárno,
- vo výške 200,- eur na Medzinárodný volejbalový turnaj študentiek stredných
škôl
- vo výške 500,00 eur na usporiadanie XIII. ročníka basketbalového turnaja
Memoriál Eduarda Šeba,
- vo výške 200,00 eur na 4.ročník Turnaja stredoškoláčok vo futbale –
VIKTORIA CUP
3. Mgr. Erik Ehrenberger, Komárno
- vo výške 1 200,00 eur na podporu finálového turnaja 10. ročníka futsalovej
ligy,
4. Stredná obchodná škola obchodu a služieb Komárno
vo výške 470,00 eur na usporiadanie 7. ročníka Olympijského festivalu detí
a mládeže / podpora mládežníckeho športu /,

5. Stredná priemyselná škola Komárno, Petőfiho 2, Komárno
vo výške 800,00 eur na Memoriál Štefana Baráka
6. ŠK Bike klub Piko, Komárno
-vo výške 700,00 na Piko-bike maraton – 6.ročník
7. Športový klub Gymnázium H. Selyeho Komárno, Ul. biskupa Királya 5,
Komárno
-vo výške 1 700,00 eur na usporiadanie pretekov „Klapka György kupa“,
-usporiadanie futbalového stretnutia „Generációk találkozója“,
-na usporiadanie SZMGOB Basketbal,
8. SZARKALÁB – Občianske združenie
- vo výške 0,00 – Komárňanská lukostrelecká súťaž 3 D

9. MO -Slovenský rybársky zväz , Komárno,
- vo výške 1000,00 eur na medzinárodné rybárske preteky II. APALI CARP
CUP preteky , medzinárodná rybárska súťaž v love kaprov a amurov
10. Rodičovské združenie pri ZŠ Pohraničná, Komárno
-vo výške 200,00 eur na – Šport pre celú rodinu
11. Rodičovské združenie pri ZŠ Rozmarínová ul. 1, Komárno
-vo výške 200,00 eur na ROZMARINGCUP 3.ročník medzinárodného turnaja vo
florbale žiakov o Pohár primátora mesta Komárno
12. Spoločnosť Istvána Cornidesa, Komárno
-vo výške 200, 00 eur na 8 hodinový AEROBIK MARATÓN
13. Bíro Lucián , n.f. Komárno
- vo výške 200,00 eur – IV.ročník športovej súťaže J. Sarlósa zameranú na
gymnastiku

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,
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

