MESTO KOLÁROVO
Mestský úrad, Kostolné nám.1
Na 37. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Dňa: 03.02.2014
K bodu rokovania číslo: 9.

Harmonogram športových podujatí na území mesta v r. 2014
+
Návrh na rozdelenie peňažnej sumy na športové podujatia organizované Mestom Kolárovo,
schválenej na rok 2014 kap. 637002 ...41

Predkladá:
Ing., Bc. Iveta Némethová
Prednostka MsÚ

Uložené prejednať v komisiách:
-športu a výchovy mládeže
-finančnej a majetku mesta

Materiál obsahuje:
- výpis uznesenia Komisie športu a výchovy mládeže č.uzn.2/2014 zo dňa 21.01.2014

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje - neschvaľuje
1./ harmonogram športových podujatí na území mesta v r. 2014 / viď prílohu č. 1/
2./rozdelenie finančnej čiastky 600,-€, vyčlenenej z rozpočtu Mesta Kolárovo - kap. 637002...41 - na
športové podujatia organizované Mestom Kolárovo, schválenej na rok 2014, v súlade s uznesením
č.2/2014 Komisie športu a výchovy mládeže pri MsZ Kolárovo zo dňa 21.01.2014.
Uznesenie č.2/2014
Členovia Komisie športu a výchovy mládeže pri MsZ Kolárovo sa rozhodli na rozdelení finančných prostriedkov
na kalendárny rok 2014 vyčlenených z rozpočtu Mesta Kolárovo – kap. 637002 ...41 na „ športové podujatia
organizované Mestom Kolárovo “ a odporúčajú Mestskému zastupiteľstvu schváliť rozdelenie nasledovne:
P.č.

Názov podujatia:

Navrhovaná suma:

1.

Vyhodnotenie najúspešnejších športovcov – družstiev mesta za rok 2013

400,-

2.

Jesenný športový deň Mesta Kolárovo

100,-

3.

Plážový volejbal

50,-

4.

Talenty, pripravme sa spolu !

50,-

Podpora rozvoja mladých talentovaných domácich športovcov !
Spolu:

600,-

Hlasovanie: za prijatie tohto uznesenia z prítomných 7 členov 7 hlasovali: áno.

Határozati javaslat
Gúta Város Képviselő-testülete
A./jóváhagyja – nem hagyja jóvá
1./ a 2014-es évben megrendezésre kerülő helyi sportesemények szétárását / lásd az 1.mellékletet /
2./ a 2014-es év városi sportrendezvényeire jóváhagyott pénzösszeg = 600,-€ szétosztását a Sport- és
Ifjúságnevelési Bizottság január 21-ei ülésének 2/2014 számú határozata értelmében.

Názov podujatia

Harmonogram športových podujatí – kalendárny rok 2014
Organizátor
Miesto

Stolnotenisový turnaj TRAJA KRÁLI
Kolárovský trojkráľový maratón

Stolnotenisový klub Kolárovo
Ing. Zsélyi Zoltán

Celoslovenské stretnutie otužilcov
Vyhodnotenie najlepších športovcov –
družstiev mesta Kolárovo za rok 2013

Klub zimného plávania
Mesto Kolárovo, Komisia
športu a výchovy mládeže pri
Mestskom zastupiteľstve
Kynologický klub Kolárovo

Skúšky podľa Národného skúšobného
poriadku /SVV/pre pracovné plemená
Celodenná akcia „Pes najlepší priateľ
človeka“
Kolárovský Pohár
12 hod. barketball
Pravidelné súťaže jarná časť
40. výročie založenia oddielu džuda
Skúšky
Medzinárodné sústredenie
Plážový volejbal - 3.ročník

Kynologický klub Kolárovo

ZŠ Rábska
Kolárovo, smer
Vrbová nad Váhom
Vážsky most Kolárovo
Mestské kultúrne
stredisko Kolárovo
Namiesto futbalového
ihriska Kolárovo
podujatie sa koná na
futb. ihrisku v Komoči
Areál Vodného mlynu
Kolárovo
Športová hala
asf.ihr.priZŠM.Korvína
Športová hala
Telocv.ZŠ M.Korvína
Športová hala
Plážové ihrisko pri
rieke „Váh“

Talenty, pripravme sa spolu ! Podpora
rozvoja mladých talentovaných domácich
športovcov !

Cyklistický klub Kolárovo
BC Knives Kolárovo
HŠK – 74 Kolárovo
ŠK Kolárovo – oddiel džudo
Corvin HE
Cyklistický klub Kolárovo
Mesto Kolárovo, Komisia
športu a výchovy mládeže pri
Mestskom zastupiteľstve
Mesto Kolárovo, Komisia
športu a výchovy mládeže pri
Mestskom zastupiteľstve

BC KNIVES streetball 7.roč.
XXI. ročník Kolárovo CUP
Medzinárodné sústredenie džudistov
Veľká cena Mesta Kolárovo

BC Knives Kolárovo
HŠK -74 Kolárovo
ŠK Kolárovo – oddiel džudo
ŠK Kolárovo – oddiel zápasenie

asf.ihr.priZŠM.Korvína
Športová hala
Športová hala
Športová hala

Veľká cena Mesta Kolárovo v džude žiakov
Jesenný športový deň Mesta Kolárovo

ŠK Kolárovo – oddiel džudo
Mesto Kolárovo, Komisia
športu a výchovy mládeže pri
Mestskom zastupiteľstve
Cyklistický klub Kolárovo
ŠK Kolárovo – oddiel zápasenie
Kynologický klub Kolárovo

Športová hala,
CVČ + viacúčelové
ihrisko

Dátum – mesiac
január
5. január
26. január
marec
26. apríla

máj
10. máj
31. máj
marec – apríl - máj
14. jún
jún
14.-19. júl
júl
júl - august

16. august
počas jarmoku
18.-23. august
2. týždeň
v septembri
20. september
september

Otvorený deň džuda – Svetový deň džuda
Pravidelné súťaže jesenná časť

ŠK Kolárovo – oddiel džudo
HŠK – 74 Kolárovo

Športová hala
Športová hala,
Telocvične ZŠ,
Atletická dráha
Športová hala
Športová hala
Namiesto futbalového
ihriska Kolárovo
podujatie sa koná na
futb. ihrisku v Komoči
Judo priest.,Kostolné n.
Športová hala

Majstrovské zápasy podľa harmonogramu
a rozpisu súťaže ZsFZ /starších a mladších
žiakov, dorastu a „A“ mužstva dospelých
Christmas Basketball
Silvestrovské plávanie otužilcov
Dunajská liga, medz. súťaž družstiev mužov
Krajské kolo súťaže žiakov
Školská liga v hádzanej
Hádzaná non-stop 3.ročník, pri príležitosti
40.výročia založenia hádzanej
Športové dni pre materské školy,
Atletické súťaže ZŠ
Interliga vo futbale
VII. ročník turnaja starých pánov a
VI. ročník bývalých hráčok
Majstrovské zápasy podľa harmonogramu
Vyhodnotenie + ukážky
Sústredenie

FK Kolárovo

Futbalové ihrisko

BC Knives Kolárovo
Klub zimného plávania
ŠK Kolárovo – oddiel džudo
ŠK Kolárovo – oddiel džudo
HŠK – 74 Kolárovo
HŠK – 74 Kolárovo

Športová hala
Vážsky most Kolárovo
Športová hala
Športová hala
Športová hala
Športová hala

HŠK – 74 Kolárovo

Atletická dráha

doteraz neurčený

HŠK – 74 Kolárovo
HŠK – 74 Kolárovo

Športová hala
Športová hala

doteraz neurčený
doteraz neurčený

FK Veľký Ostrov
Corvin HE
Corvin HE

Futbalové ihrisko
Telocv.ZŠ M.Korvína
Telocv.ZŠ M.Korvína

podľa rozpisu
december
doteraz neurčený

Majstrovstvá Slovenska
M SR mladší žiaci – Gréckorímsky štýl
Skúšky podľa Medzinárodného skúšobného
poriadku /IPO/ pre pracovné plemená

4. október
11. október
11. október

25. október
september –október
- november
v období:
od 8.3. do 15.6.
od 9.8. do 15.11.
21. december
31. december
doteraz neurčený
doteraz neurčený
podľa rozpisu
doteraz neurčený

Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia Komisie športu a výchovy mládeže pri MsZ v Kolárove,
zo dňa: 21.01.2014
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Program:
1. Otvorenie
2. a./ Určenie pomeru dotácií na športové a kultúrne podujatia v r. 2014
b.) Harmonogram športových podujatí na území mesta v r. 2014
3. Diskusia, rôzne
4. Záver
K bodu č.1.
Predseda komisie Ing. Michal Gőgh privítal prítomných a zahájil zasadnutie podľa schváleného programu.

K bodu č.2 a.)
Predseda Komisie športu a výchovy mládeže Ing. Michal Gőgh predkladal „Návrh VZN mesta Kolárovo
č.3/2014“, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 17/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kolárovo.

Uznesenie č.1/2014
Členovia komisie obsah predkladaného materiálu brali na vedomie a odporúčajú Mestskému zastupiteľstvu
schváliť toto všeobecne záväzné nariadenie na svojom riadnom zasadnutí.
Hlasovanie: za prijatie tohto uznesenia z prítomných 7 členov 7 hlasovali: áno.

K bodu č.2 b.)
Zástupcovia športových klubov pôsobiacich na území mesta Kolárovo odovzdali predsedovi komisie plán
športových podujatí organizovaných v roku 2014.
Z odovzdaných materiálov bude vypracovaný „Harmonogram športových podujatí na území mesta v r.2014“,
ktorý bude zverejnený na webovej stránke mesta Kolárovo.

Uznesenie č.2/2014
Členovia Komisie športu a výchovy mládeže pri MsZ Kolárovo sa rozhodli na rozdelení finančných prostriedkov
na kalendárny rok 2014 vyčlenených z rozpočtu Mesta Kolárovo – kap. 637002 ...41 na „ športové podujatia
organizované Mestom Kolárovo “ a odporúčajú Mestskému zastupiteľstvu schváliť rozdelenie nasledovne:
P.č.

Názov podujatia:

Navrhovaná suma:

1.

Vyhodnotenie najúspešnejších športovcov – družstiev mesta za rok 2013

400,-

2.

Jesenný športový deň Mesta Kolárovo

100,-

3.

Plážový volejbal

50,-

4.

Talenty, pripravme sa spolu !

50,-

Podpora rozvoja mladých talentovaných domácich športovcov !
Spolu:

600,-

Hlasovanie: za prijatie tohto uznesenia z prítomných 7 členov 7 hlasovali: áno.

K bodu č.3
Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 25. februára 2014 so začiatkom o 16.30 hod.
K uvedenému termínu predsedovia športových klubov pôsobiacich na území mesta Kolárovo
odovzdajú písomne svoje návrhy zapisovateľke alebo predsedovi Komisie športu a výchovy
mládeže na vyhodnotenie najúspešnejších športovcov – kolektívov mesta Kolárovo za rok 2013.
K bodu č.4
Na záver predseda komisie poďakoval prítomným členom komisie za účasť a zasadnutie komisie ukončil.
V Kolárove, dňa: 22.01.2014
Zapísala: M.Kürtiová

Ing. Michal Gőgh
Predseda komisie športu
a výchovy mládeže
v.r.

