Zápis zo zasadnutia Komisie športu pri MZ MČ Košice-Sídlisko
Ťahanovce
Dátum zasadnutia:
1.12.2021
Prítomní:
Predseda komisie – Miroslav Janitor
Členovia komisie - Ing. Stanislav Šimko, Ing. Peter Bozogáň , Tatiana Vargovčáková
Hostia: JUDr. Beáta Zemková – prednostka, PhDr. Jaroslav Žďára – odd. rozvoja
Ospravedlnení neprítomní:
Bc. Šimon Forrai, MVDr. Jozef Figeľ, Martin Cuper
Zapisovateľka: Janka Rajňáková
Program zasadnutia:
1. Dotácie na rok 2022
2. Športové podujatia organizované mestskou časťou v roku 2022
3. Koncepcia športu v mestskej časti
4. Rôzne

Ad1/
Predseda komisie Miroslav Janitor v úvode zasadnutia privítal prítomných členov. Svoju účasť na
zasadnutí ospravedlnili Jozef Figeľ, Martin Cuper a Šimon Forrai.
Prednostka miestneho úradu Beáta Zemková prítomných oboznámila so žiadosťami o dotácie na rok
2022 a s návrhom miestneho úradu na výšku pridelenej dotácie nasledovne:

žiadateľ
CBK Minibuseuropa Ťahanovce

Žiadaná suma
1500

Návrh miestneho úradu
1000

Karate klub Union

2 x 200

2 x 200

Rada rodičov ZŠ Belehradská
Športová olympiáda
Rada rodičov ZŠ Belehradská
Vitaj leto
OZ Maják nádeje
Školenie dobrovoľníkov
RKC farnosť sv. Dominika Savia
Výstavba kostola
RKC farnosť sv. Dominika Savia
Spoločenské aktivity
OZ Ťahanovská záhrada

600

400

300

200

500

400

9000

1000

1000

600

1500

800

Prednostka Beáta Zemková zároveň pripomenula, že je potrebné v prvom rade vyčleniť balík peňazí
z rozpočtu mestskej časti na celý rok, z ktorého je možné prideľovať dotácie, prideľovanie dotácií
tomu potom prispôsobiť. Prečítala, ako boli prideľované dotácie jednotlivým subjektom za desať
rokov od roku 2010, kde sa celková suma spravidla pohybovala v celkovej výške 2446 – 7950 eur na
jedného žiadateľa. U rímskokatolíckej farnosti sv. Dominika Savia táto suma za posledných 10 rokov
predstavuje až 63 460 €. Na základe týchto skutočností požiadala o vyjadrenie členov komisie športu.
Po diskusii, v ktorej odznelo, že farnosť sv. Dominika Savia obdržala od mestskej časti za 10 rokov
veľký balík peňazí bez toho, aby uzavrela s mestskou časťou dohodu o spolupráci pri organizovaní
podujatí aj pre verejnosť, komisia prijala nasledovné uznesenie o prideľovaní dotácií z rozpočtu
mestskej časti:
Uznesenie č. 18/2021
Komisia športu pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
odporúča
miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrhy na pridelenie dotácií na I. polrok 2022
nasledovne:
1. CBK Minibuseuropa Ťahanovce
Hlasovanie:

4 / za

1500 €
0/ proti

0/ zdržaný hlas

2. Karate klub Union
Hlasovanie:

400 €
4 / za

0/ proti

0/ zdržaný hlas

3. Rada rodičov ZŠ Belehradská - Športová olympiáda
Hlasovanie:

0/ proti

0/ zdržaný hlas

4. Rada rodičov ZŠ Belehradská – Vitaj leto

200 €

Hlasovanie:

4 / za

400 €

4 / za

0/ proti

0/ zdržaný hlas

5. OZ Maják nádeje - Školenie dobrovoľníkov
Hlasovanie:

4 / za

0/ proti

400 €
0/ zdržaný hlas

6. RKC farnosť sv. Dominika Savia - Výstavba kostola
Hlasovanie:

4 / za

0/ proti

0/ zdržaný hlas

7. RKC farnosť sv. Dominika Savia – spoločenské aktivity
Hlasovanie:

4 / za

0/ proti

8. OZ Ťahanovská záhrada
Hlasovanie:

4 / za

1000 €

600 €

0/ zdržaný hlas
750 €

0/ proti

0/ zdržaný hlas

Ad2/
Akcie mestskej časti na rok 2022 predstavila prednostka Beáta Zemková. Ide o tieto podujatia:

Futsalový turnaj Memoriál Zdenka Mica
Stolnotenisový turnaj
Mariášová liga
Verejné orientačné preteky
Beh fit
Ťahanovce tenis cup
Olympiáda materských škôl
Petangové turnaje seniorov
Behom spoznaj mestskú časť
Fubalový turnaj /old boys/ Bodnár
Futbalový turnaj /old boys/ Bosák
Futbalový turnaj škôl
Body Fit Day
Ťahanovský lesný beh
Súťaž v streľbe zo vzduchovky
Ťahanovská minifutbalová liga
Uličná stolnotenisová liga
Škola zručnosti
Tenisová liga
Workout King of Olympia
Florbalový turnaj
Liga v hode šípkami
Olympiáda mestských častí
Futbalový turnaj VOVA CUP

200 eur,
150 eur,
170 eur,
180 eur,
180 eur,
500 eur,
300 eur,
300 eur,
200 eur,
150 eur,
150 eur,
300 eur,
170 eur,
200 eur,
100 eur,
700 eur,
200 eur,
400 eur,
500 eur,
200 eur,
150 eur,
170 eur ,
700 eur,
300 eur.

Komisia športu o zaradení navrhovaných podujatí do rozpočtu mestskej časti na rok 2022 hlasovala
en bloc.
Uznesenie č. 19/2021
Komisia športu pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
odporúča
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať a schváliť zaradenie športových podujatí do rozpočtu
mestskej časti na rok 2022 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie:

4 / za

0/ proti

0/ zdržaný hlas

Ad3/
Koncepcia športu v mestskej časti bola v komisii prerokovaná už na predchádzajúcom zasadnutí
v septembri 2021. Členovia komisie nemali k predloženému návrhu žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 20/2021
Komisia športu pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
odporúča
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Koncepciu športu mestskej časti podľa
predloženého návrhu a po zapracovaní zaslaných pripomienok.
Hlasovanie:

4 / za

0/ proti

0/ zdržaný hlas

Ad4/
Prednostka Beáta Zemková navrhla opätovné spojenie komisie športu a komisie
komunitného rozvoja a kultúry do jednej spoločnej, nakoľko kým komisia športu pracuje
výborne, komisia komunitného rozvoja a kultúry je v súčasnosti nefunkčná. Požiadala
o stanovisko členov komisie športu.
Z diskusie vyplynulo, že obe komisie by mali fungovať až do konca volebného obdobia,
nakoľko si ich toto zastupiteľstvo kreovalo. Zmeny v kreovaní odborných komisií je
potrebné nechať na novozvolených zástupcov, ktorí si pre svoju budúcu prácu
v samospráve vytvoria vlastné komisie.
V závere bodu prednostka Beáta Zemková poďakovala členom komisie športu za úspešnú
prácu v komisii.
Predseda komisie Miroslav Janitor poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí.

Košice 1.12.2021
Zapísala: Janka Rajňáková

Miroslav Janitor, v.r.
predseda komisie

