Zápisnica
zo zasadnutia Komisie športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante
konaného dňa 17. 12. 2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Informácia o príjmoch SŠZ za november 2019
2. Prerokovanie návrhu výzvy na podanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta na
rok 2020 pre oblasť “ROZVOJ TELESNEJ KULTÚRY“
3. Prerokovanie výzvy na predkladanie návrhov na ocenenie „Športovec roka Mesta Galanta
2019“
4. Návrh plánu práce komisie na rok 2020
5. Rôzne
Otvorenie:
Zoltán Szelle, predseda komisie, privítal na zasadnutí komisie športu, mládeže a telesnej výchovy
MsZ všetkých prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia.
S navrhnutým programom zasadnutia všetci prítomní členovia komisie súhlasili.
Bod č. 1) Informácia o príjmoch SŠZ za november 2019.
Materiál obdržali všetci členovia komisie v tlačenej forme.
Zoltán Szelle – poprosil riaditeľa SŠZ o uvedenie materiálu.
Štefan Varga - informoval prítomných o príjmoch SŠZ za november 2019.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informáciu o príjmoch SŠZ za
november 2019 berie na vedomie.
Zoltán Szelle – navrhol udeliť slovo Mgr. Ivanovi Szolgovi, ktorý pol pozvaný na zasadnutie
ohľadom podania informácie, či nedošlo k porušeniu zmluvy medzi mestom Galanta a FC Slovan
Galanta.
Mgr. Ivan Szolga - FC Slovan Galanta obdržalo od mesta dva listy odkedy mesto neposkytlo
zvyšnú časť dotácie z dôvodu, že mesto má podozrenie, že došlo k porušeniu tejto zmluvy zo strany
klubu.
Zsolt Takáč – síce existuje dôvodné podozrenie, ale do dnešného dňa boli všetky poskytnuté časti
vyúčtované a mesto malo právo dotáciu krátiť o tú čiastku, ktorá sa mu nepozdáva, ale podľa nášho
právneho názoru mesto nemalo právo neplniť zmluvu. Ja som bol na polícii sa pýtať minulý týždeň
a neprebieha žiadne vyšetrovanie v tejto veci, k čomu som vyžiadal aj písomné stanovisko. Aj keď
má mesto pochybnosť, nemá právo neplniť svoju časť zmluvy.
Mgr. Juraj Bottka – podľa mňa, keby sme my porušili zmluvu, tak na základe zákona by sme mali
vrátiť celú čiastku a mesto by nemohlo poskytnú dotáciu na ďalší rok. Nevie o čo sa opiera trestné
oznámenie, ak bolo podané.
Mgr. Ivan Szolga – polícia rieši len čiastku, ktorá je podozrivá.
Mgr. Juraj Bottka – tak je to teraz v akom stave vlastne? Je zúčtovanie v poriadku alebo nie?
Lívia Gešková – tretiu časť dotácie uznalo oddelenie ako správne zúčtované. Poskytla sa už aj
štvrtá časť dotácie, ktorá sa taktiež zúčtovala zo strany klubu a až potom pán primátor oznámil
oddeleniu, že so zúčtovaním tretej časti je problém a vydal príkaz neposkytnúť ďalšie časti až do
doriešenia problému.

Mgr. Juraj Bottka – uviedol, že v zmysle zákona nemôže byť členom komisie, ktorá rozhoduje
o rozdelení dotácií žiadny predseda alebo zamestnanec uchádzajúceho klubu.
Milan Bičan – navrhol, aby sa zvolalo jednanie s pánom primátorom ohľadom riešenia problémov
s FC Slovan Galanta, lebo komisia športu nemá byť na to, aby riešila takéto veci.
Zsolt Takáč – uviedol, že je ochotný odstúpiť, ak príde niekto s ochotou prevziať klub.
Ing. Milan Zeleňák – sa vyjadril, že kým sa neuzavrie vyšetrovanie, nie je čo riešiť.
Zsolt Takáč – sa vyjadril, že ani táto situácia nedáva právo mestu porušovať zákon. Ak sa po
vyšetrovaní potvrdí, že nedošlo zo strany klubu k pochybeniu, bude mať mesto veľký problém kvôli
neposkytnutiu celej dotácie.
Peter Tomič - sa vyjadril, že je ochotný ísť za primátorom a jednať s ním ohľadom vyriešenia
problému. Treba vyvolať rokovanie.
Zoltán Szelle – navrhol požiadať primátora mesta o zvolanie stretnutia s predsedom FC Slovan
Galanta, a členmi komisie ŠM a TV do 20.12.2019.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante jednomyseľne žiada primátora
mesta Galanta o zvolanie stretnutia s predsedom FC Slovan Galanta, a členmi komisie ŠM
a TV do 20.12.2019.
Zoltán Szelle – sa opýtal právnika mesta, či sa spracováva nové VZN?
Mgr. Ivan Szolga – áno, pracuje sa na tom. VZN bude predložené na ďalšie zasadnutie MsZ.
Bod č. 2) Prerokovanie návrhu výzvy na podanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta na
rok 2020 pre oblasť “ROZVOJ TELESNEJ KULTÚRY“
Materiál obdržali všetci členovia komisie v elektronickej podobe.
Zoltán Szelle – uviedol predmetný materiál.
Mgr. Gešková – upozornila, že na základe záverov z kontroly NKÚ bolo z výzvy vynechané, že
príjemcom dotácie môžu byť rozpočtové a príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je
mesto. Ďalej informovala, že na základe kontroly z NKÚ nebude mesto požadovať predloženie
čestného vyhlásenia, či štatutárny orgán žiadateľa bol alebo nebol odsúdený za trestný čin proti
majetku - tieto skutočnosti bude preverovať právnik mesta. Taktiež nebude požadovať ani čestné
vyhlásenie o tom, či má alebo nemá pohľadávky voči mestu a organizáciám zriadenými
a založenými mestom – to tiež preverí právne oddelenie. Z výzvy boli tieto požiadavky na povinné
prílohy k žiadosti vynechané. Upozornila ešte, že do príloh vo výzve bude potrebné doplniť:
- v žiadosti t. j. príloha č. 1 – „merateľné ukazovatele projektu“
- v zúčtovaní dotácie t. j. príloha č. 2 – „vyhodnotenie merateľných ukazovateľov projektu“.
Mgr. Juraj Bottka – sa vyjadril, že v zmysle zákona by mala byť výzva minimálne dva mesiace
zverejnená.
Mgr. Lívia Gešková – sa vyjadrila, že sa na komisii treba dohodnúť, kedy sa výzva zverejní a aký
bude termín na podávanie žiadostí na rok 2020. Môže sa výzva, ktorá bude riešená na rok 2021
prebrať už v októbri.
Milan Bičan – sa informoval, či pri rozdeľovaní dotácií už bude stanovisko právneho oddelenia.
Mgr. Lívia Gešková – sa vyjadrila, že oddelenia spoločenských služieb a právne zabezpečia
všetky potrebné náležitosti.
Mgr. Juraj Bottka – požiadal, aby sa do výzvy uviedlo, že dotáciu na projekt uvedený v žiadosti
nežiada aj od iného subjektu a podrobný štruktúrovaný rozpočet projektu.
Mgr. Lívia Gešková –
okrem jedného o.z. všetky ostatné nám predkladajú podrobný
štruktúrovaný rozpočet projektu.
Milan Bičan – navrhol merateľné ukazovatele vypustiť zo žiadosti ako aj zo zúčtovania.
Zsolt Takáč – navrhol zmeniť názov výzvy na vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
a znenie výzvy prepracovať ako znenie výzvy z roku 2018. Ďalej navrhol udeliť právomoc komisii

ŠM a TV meniť výsledok kontroly OSS, aby sa mohli kluby obrátiť na ňu zo svojimi sťažnosťami
ohľadom neuznaných položiek v zúčtovaní. Komisia môže uznať položky, ktoré pôvodne neboli
uvedené v zmluve.
Mgr. Lívia Gešková – nie som právnik, ale si myslím, že komisia nie je kontrolný orgán na
zúčtovania dotácií a nemôžete to zobrať na seba.
Zsolt Takáč – my vieme, že sme poradným orgánom MsZ, ale rozdelenie dotácií je práve na
zodpovednosti komisii ŠM a TV.
Mgr. Lívia Gešková – rozdelenie áno, ale nie kontrola zúčtovania. Na kontrolu zúčtovania po
OSS je hlavný kontrolór, finančné oddelenie alebo právne oddelenie. Naše oddelenie potrebuje
pomoc z vašej strany pri rozhodovaní v rámci prideľovaní dotácií, keď sa určujú položky, na ktoré
sa poskytne dotácia a na ktoré nie. Keby ste nám pomohli, že keď schválite výšku dotácie presne
vyšpecifikujete na ktorú položku z rozpočtu to bude určené.
Milan Bičan – sa vyjadril, že komisia je len poradný orgán a nemusí byť všetko z komisie
podpísané primátorom.
Štefan Varga – navrhol uviesť v zmluve účel dotácie len všeobecne: na činnosť klubu.
Milan Bičan – sa vyjadril, že nesúhlasí s tým aby účel bol všeobecný. Potom kluby by mohli
zúčtovať hocičo.
Zsolt Takáč – sa vyjadril, že si nemyslí, že by nejaký klub nechcel zúčtovať. Podľa neho sú
najdôležitejšie výsledky.
Zoltán Szelle – sa informoval, či v oprávnených nákladoch uviesť mzdové náklady v maximálnej
výške 50%, alebo to vypustiť.
Zsolt Takáč – sa vyjadril, že jednoznačne vypustiť obmedzenie 50%, akékoľvek takéto hranie sa
s percentami vo výzve je nebezpečné.
Mgr. Lívia Gešková – sa vyjadrila, že aj vo výzve na kultúrne podujatia je takéto percentuálne
obmedzenie.
Milan Bičan – sa vyjadril, že sa mu to zdá pritiahnuté za vlasy platiť z dotácie mesta odmeny
hráčom.
Zsolt Takáč – sa vyjadril, že ak takéto, alebo podobné percentuálne obmedzenie na odmeny sa vo
výzve ponechá, okamžite odstúpi z pozície predsedu klubu a aj ako člen tejto komisie. Takúto
výzvu nemá záujem podporiť.
Zoltán Szelle – sa informoval, že koľko sú mzdové náklady na trénerov FC Slovan Galanta.
Zsolt Takáč – mzdové náklady na trénerov na rok je 37 000€.
Zoltán Szelle – veď to vám vychádza zo 100 000€, nie?
Mgr. Lívia Gešková – upozornila členov komisie, že v zmysle zákona nie je možné platiť odmeny
profesionálnych športovcov z dotácie.
Zsolt Takáč – sa vyjadril, že keď 50% ostane na odmeny, tak neostane na výplaty Ačka. Potom
nech mu nikto nevičíta, že Galanta hrá 4. ligu.
Zoltán Szelle – vy nemáte okrem dotácie žiadne iné príjmy?
Zsolt Takáč – máme ešte 27 000€ z iných zdrojov, ale to nestačí. Výdavky na Ačko boli tento rok
65 000€ a potom neostane na poplatky na zväz a iné výdavky, čo činí 21 000€.
Zoltán Szelle – sa vyjadril, že ak to dobre chápe, tak FC Slovan Galanta potrebuje 100 000€ na
výplaty trénerov a Ačka. A potom kde sú deti? Kde sú diéty? Kde je to ostatné?
Zsolt Takáč – to všetko riešime sponzorsky. Výplatu profesionála riešime z iných zdrojov.
Milan Bičan – ak tréneri dostanú na odmeny 37 000€, kto odčerpáva ostatné peniaze na odmeny?
Zsolt Takáč – teraz som to povedal, Áčko. Keď presne spočítame trénerov mládeže tak je tam 5x
180€ na odmenu trénerom prípravky, 2x 250€ na odmeny žiackych trénerov a 2x 300€ pre trénerov
dorastu. Dokopy je to 2000€ čo je 20 000 za 10 mesiacov.
Milan Bičan – prečo je rozdiel v odmenách pre mládežníckych trénerov.
Zsolt Takáč – lebo robiť s dorastencami a robiť s malými deťmi je rozdiel. Je to divné, že sú
peniaze nastavené dobre a tento rok sme mohli s tým v pohode a my si tu robíme zle.
Mgr. Juraj Bottka – sa vyjadril, že v kluboch, kde je viacej trénerov, býva väčší problém pri
odmeňovaní.
Peter Tomič – požiadal Zsolta Takáča, aby sa vyjadril, že z pohľadu FC Slovan Galanta je aká
výška na odmeny a mzdy prijateľná, aby ostal členom komisie a neodišiel.
Zsolt Takáč – navrhol, aby sa schválila dotácia na odmeny a mzdy vo výške 75% z celkovej výšky

poskytnutej sumy. Prečo si my robíme problémy. Keď nám vyhovovalo znenie výzvy z roku 2018,
prečo teraz meníme veci.
Zoltán Szelle – preto lebo potom každý hovorí, že celá dotácia FC Slovan Galanta ide na odmeny
hráčov Áčka a na trénerov. Toto je najväčší problém. Toto ja počúvam všade, že celých 100 000€
odíde na mzdy. Takto keď sa to obmedzí trošku a vy si tých 30 000 vykryjete z iných zdrojov a ste
tam isto. Aj tak budete mať tých 130 000€ rozpočet. Ja v tomto nevidím problém.
Mgr. Juraj Bottka – sa vyjadril, že sa nemôže všetko vykázať len na platy. Veď keď niekto
dostane dotáciu 5000€ a je tam len sám v klube a vykáže všetko na plat síce to bude v poriadku ak
tam nebude obmedzenie, ale si nemyslím, že to je aj správne.
Mgr. Lívia Gešková – sa vyjadrila, že navrhnite na rok 2020 nejaké percento alebo bez
obmedzenia a my na konci roka vyhodnotíme čerpanie mzdových výdavkov a vy budete v obraze,
lebo teraz máme len domnienku o predpokladanom čerpaní na mzdy v jednotlivých kluboch.
Zoltán Szelle – – sa vyjadril, že existuje analýza roku 2018 spracovaná športovým referentom, kde
bolo vykázaných zo strany FC Slovan Galanta použitých 75% na odmeny.
Mgr. Juraj Bottka – sa vyjadril, že ak to bolo v poriadku podľa výzvy z roku 2018 bez percent, tak
to tak treba teda nechať bez obmedzenia a uvidíme ako to bude v januári 2021.
Zoltán Szelle – navrhol rešpektovať znenie výzvy 2018 so zmenou názvu a dopracovať náklady na
občerstvenie v zmysle zákona o cestovných náhradách.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante jednomyseľne schvaľuje znenie
výzvy nasledovne:
- znenie ponechať rovnaké ako znenie z roku 2018
- zmeniť názov na „Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry“
- doplniť do oprávnených nákladov - „náklady na občerstvenie v zmysle zákona o cestovných
náhradách“.
- vyhlásenie, že dotáciu na projekt uvedený v žiadosti nežiada aj od iného subjektu
- dopracovať zmeny navrhnuté NKU, ktoré predložila Mgr. Lívia Gešková okrem
merateľných ukazovateľov.
- v žiadosti t. j. príloha č. 1 zmeniť ROZPOČET na Podrobný štruktúrovaný rozpočet
projektu.
- termín predloženia žiadostí do 17.1.2020
Mgr. Juraj Bottka – požiadal OSS predložiť na januárové zasadnutie výsledky klubov z roku
2018.
Bod č. 3) Prerokovanie výzvy na predkladanie návrhov na ocenenie „Športovec roka Mesta
Galanta 2019“
Zoltán Szelle – uviedol predmetný materiál
Zsolt Takáč – položil otázku, či treba každý rok oceňovať
Mgr. Juraj Bottka – sa vyjadril, že je dobré každý rok oceňovať, ale možno by mohla byť aj
finančná odmena k oceneniu.
Zsolt Takáč – sa vyjadril, že toto by mala byť vec štátu a mesto by nemalo v tomto suplovať.
Zoltán Szelle – navrhol rozposlať výzvu na kluby a potom komisia posúdi, či sa bude oceňovať.
Milan Bičan – navrhol oceniť Timoteja Mikoviča za mimoriadny čin.
Zsolt Takáč – navrhol zavolať Timoteja Mikoviča na oceňovanie športovcov.
Mgr. Lívia Gešková – požiadala prítomných vypracovať návrh na ocenenie pre Timoteja
Mikoviča, nakoľko za rok 2019 pán primátor mimoriadne ocenenia plánuje odovzdať začiatkom
roka 2020.
Zsolt Takáč – navrhol dátum podávania návrhov do 17.1.2019
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante jednomyseľne súhlasí
s uverejnením výzvy na predkladanie návrhov na ocenenie „Športovec roka Mesta Galanta
2019“

Bod č.4) Návrh plánu práce komisie na rok 2020
Zoltán Szelle – uviedol predmetný materiál
Mgr. Juraj Bottka – navrhol informáciu SŠZ predkladať štvrťročne a zlúčiť marcové a aprílové
zasadnutie na apríl.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante s návrhmi jednomyseľne súhlasí.
Bod č.5) Rôzne
Zoltán Szelle – navrhol Ivana Zelenáka na cenu mesta Galanta.
Mgr. Lívia Gešková – požiadala prítomných vypracovať návrh na ocenenie pre Ivana Zelenáka.
Mgr. Juraj Bottka – sa vyjadril, že by mal byť aj cieľom komisie vyvolať stretnutie s boxerskými
klubmi ohľadom spojenia klubov.
Zoltán Szelle – sa vyjadril, že toto bude problematické.
Peter Tomič – navrhol, aby členovia komisie medzi sebou rozdelili jednotlivé kluby za účelom
návštevy ich tréningových procesov.
Mgr. Juraj Bottka – navrhol predložiť zo strany OSS prehlaď tréningovej činnosti klubov.
Mgr. Lívia Gešková – sa vyjadrila, že v roku 2020 oddelenie plánuje vytvoriť informačnú brožúru
športových klubov, kde budú uvedené časy a miesta tréningov, kontakty na predsedov a podobne.
Štefan Varga – požiadal pred schválením koncepcie športu uvedený materiál predložiť aj na
komisiu športu.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante s návrhmi jednomyseľne súhlasila
a požiadavkami.
Predseda komisie záverom poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť. Termín nasledujúceho
zasadnutia sa bude konať v zmysle programu komisie.

Zoltán Szelle v. r.
predseda komisie

V Galante 17.12.2019
Zapísal: Ing. Tibor Drozd

