Mesto Kolárovo
Mestský úrad, Kostolné nám.1

Na 38. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Dňa: 26.2.2014
K bodu rokovania číslo: 10

Správa o činnosti
a o čerpaní poskytnutej dotácie na šport
v roku 2013

Predkladá: Ing. Michal Gőgh, predseda komisie športu a výchovy mládeže

Spracovali: Marta Kürtiová, Ing. Michal Gőgh

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

Návrh na uznesenie :
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. správu o činnosti a o čerpaní poskytnutej dotácie „ na šport “ v roku 2013.

Határozati javaslat:
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi:
1. beszámolót a sporttevékenységről és a tevékenységre nyújtott támogatás merítéséről a
2013-as évre.

Správa o činnosti a o čerpaní poskytnutej dotácie / v r. 2013 /
Komisia športu a výchovy mládeže pri MsZ v Kolárove
Prvoradým cieľom a poslaním Komisie športu a výchovy mládeže MsZ Kolárovo je:
- rozvoj telesnej kultúry školopovinnej mládeže mesta Kolárovo,
- umožniť športovanie obyvateľom mesta,
- zapájať čo najväčší počet obyvateľov do masovo - športových aktivít,
- v rámci športových činností využívať prírodné možnosti okolia mesta Kolárovo a
- v neposlednom rade protidrogová prevencia.
Komisia športu a výchovy mládeže pri Mestskom zastupiteľstve bola zriadená Mestským
zastupiteľstvom v Kolárove dňa 20.12.2010, uznesením číslo 7/2010 v zmysle zákona SNR
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako poradný orgán; v roku
2013 pracovala v nasledovnom zložení:
Predseda komisie:
Ing. Michal Gőgh
Členovia komisie:
František Vincze
Mgr. Robert Laboda
Michal Mahor
Tibor Kiss
Mgr. István Samu
Mgr. Zsolt Máté
Ing. Attila Decsi
Atila Mihalics
Zapisovateľka:
Marta Kürtiová
Registrované športové kluby pôsobiace na území mesta Kolárovo v priebehu roka 2013: FK,
HŠK-74, ŠK džudo,- zápasenie, ŠK cyklistiky, Karate klub Taiyó, Stolnotenisový klub,
Kynologický klub, Basketbal Club Knives, Klub zimného plávania, FK Veľký Ostrov,
Corvin HE, ZO chovateľov pošt. Holubov, zabezpečili pravidelnú činnosť v telesnej
výchove a súťažnom športovaní pre mládež, pre všetky vekové kategórie. Pri vykonaní
činnosti užívali prevažne telovýchovné zariadenia patriace do vlastníctva mesta Kolárovo.
Finančné prostriedky, poskytnuté z rozpočtu Mesta Kolárovo v kal. roku 2013 na činnosť
jednotlivých športových klubov v súlade so VZN mesta Kolárovo vo výške 59.000,- € boli
využité v plnej miere a podľa predpisov. Rozpočet jednotlivých podujatí vrátane masovošportových podujatí na ktoré bola vyčlenená čiastka: 600,- € nebol prekročený. Všetky
oprávnené osoby, ktorým bola dotácia pridelená, riadne vykonali zúčtovanie poskytnutej
dotácie v zmysle VZN mesta Kolárovo č. 17/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.
Ďalšie finančné prostriedky získané od Úradu Nitrianskeho Samosprávneho Kraja účelovo,
na organizovanie podujatia „Splav Malého Dunaja na úseku Jahodná – Topoľníky - Kolárovo (
dvojdňové podujatie - 6. ročník ) pre milovníkov vodných športov družobných miest
Kolárovo – Kisbér, cieľom prehĺbenia cezhraničnej spolupráce, boli plne využité.
Splav sa konal v dňoch 1.- 2. júna 2013 za účasti 34 osôb, na čele s dvoma aktívnymi členmi
Mestského zastupiteľstva Kisbér, takisto za účasti aktívnych členov Mestského zastupiteľstva
Kolárovo, členov z radov oboch športových komisií pri MsZ a ďalších milovníkov vodných
športov a športu všeobecne, ktorí sú pravidelnými účastníkmi športových podujatí
organizovaných Mestom Kolárovo a Mestom Kisbér.
Športové kluby pôsobiace na území mesta Kolárovo v priebehu roka 2013 úspešne
reprezentovali naše mesto na rôznych školských, majstrovských zápasoch,
ako aj
na medzinárodných podujatiach.
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Komisia športu a výchovy mládeže v spolupráci so školskými zariadeniami, koncom
septembra 2013 organizovala tradičné masovo - športové podujatie „ Jesenný športový deň
mesta Kolárovo “. Do tejto športovej udalosti sa aj toho roku zapojilo široké spektrum
ľudí, v rôznych vekových kategóriách, v rôznych športových disciplínach, kde si mohli zmerať
svoje sily, mohli ukázať svoje zdatnosti vo futbale, vybíjanej, pasovačke, v streleckých a
kanoistických pretekoch, v atletike a v rôznych siláckych súťažiach, kde tí najzdatnejší mohli
prekonať rekordy z predchádzajúcich rokov, vedené v knihe rekordov.
Vyhodnotenie najúspešnejších športovcov a športových kolektívov sa uskutočnilo v mesiaci
marec 2013 a to na základe dosiahnutých výsledkov z roku 2012.
Je potešujúce, že neustále rastie záujem o rekreačné športy. Dôkazom toho je, že mestská
športová hala, telocvične základných škôl, viacúčelové ihrisko pri CVČ Kolárovo sú dennodenne naplnené aj neaktívnymi športovcami, športovkyňami vrátane seniorov.
Komisia športu a výchovy mládeže v spolupráci s Mestom Kolárovo aj v roku 2013
organizovala plážový volejbalový turnaj. Podujatie sa konalo vo vynikajúcej nálade s tým, že
účastníci turnaja samozrejme aj ďalšími záujemcami znova sa stretnú o rok.
Komisia športu a výchovy mládeže pod vedením predsedu komisie Ing. Michala Gőgha
zasadala v roku 2013 šesťkrát: štyrikrát riadne zasadnutie +
dve pracovné stretnutia:
1. z príležitosti organizovania plážového volejbalového turnaja
2. z príležitosti organizovania „ Jesenného športového dňa Mesta Kolárovo “ a
zakaždým bola uznášaniaschopná. Na rokovaniach bola väčšina členov prítomná pravidelne.
Predseda komisie Ing. Michal Gőgh a členovia Komisie športu a výchovy mládeže svoju
prácu po celom období vykonávali plne zodpovedne a s presvedčením, že zapojením
školopovinnej mládeže vrátene stredoškolákov do športového života, vo veľkom prispejú
k zavedeniu mládeže k správnemu životnému štýlu, aktívnemu využitiu voľného času a
k riešeniu protidrogovej prevencie mládeže.
V Kolárove, dňa 12.02.2014

Ing. Michal Gőgh
Predseda komisie športu
a výchovy mládeže

-2-

Mestský úrad Kolárovo
Na 38. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Dňa: 26.2.2014
K bodu rokovania číslo: 10

Správa o čerpaní poskytnutej dotácie na kultúru
v roku 2013

Predkladá: Magdolna Rigó, predsedkyňa komisie kultúry a kult. dedičstva

Spracovala: Magdolna Rigó

Uložené prejednať v komisiách:
- kultúry a kultúrneho dedičstva
- finančnej a majetku mesta

Návrh na uznesenie :
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. správu o čerpaní poskytnutej dotácie na kultúru v roku 2013
Határozati javaslat:
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi
1. beszámolót a kulúrára nyújtott dotáció merítéséről a 2013-as évre

Tematický materiál
V rámci oddielu 0840 – bola v programovom rozpočte na rok 2013 schválená
finančná čiastka vo výške 4000,- €, určená na dotácie na podporu kultúry a inej
činnosti na území mesta Kolárovo.
Dotácia bola pridelená ako aj vyčerpaná do konca roka 2013 nasledovne:
P.č. Žiadateľ

Názov projektu - kultúra
Príspevok na celoročnú
1 ALMA-ART
činnosť
2 CSEMADOK
Sortáncjárás
Kultúra po novom 20133 helloGúta
celoroč.činnosť
Liga maďarských žien Tradičný tábor ľudových
4 - MAL
remesiel 3 gen.
Malodunajské
"Mi egy vérből valók
5 rockové divadlo
vagyunk"
Mlynček 2013 - celoročná
6 Mlynček
činnosť
OZ za Gútu - Gútáért Wass Albert Est Rékasi
Károllyal
7 PT
Svetový strom obč.
Športový tábor pre deti s
8 združenie
lukostreľbou
Združ.maďarských
Hudobný festival na ZUŠ 9 rodičov-ZUŠ
MA
Spolu

Schválená
suma
800 €
500 €
500 €
400 €
800 €
400 €
200 €
200 €
200 €
4 000 €

Všetky oprávnené osoby, ktorým bola dotácia pridelená, riadne vykonali
zúčtovanie poskytnutej dotácie v zmysle VZN mesta Kolárovo č. 17/2012
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta, a finančné prostriedky využili na účel, na
ktorý boli určené.
V Kolárove, dňa 12.2.2014

