Zápisnica
zo zasadnutia komisie športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ
konaného dňa 13. 1. 2016 v Galante
Prítomní:
/ podľa prezenčnej listiny/
Program: 1. Informácia o príjmoch a výdavkoch SŠZ za december 2015
2. Informácia o čerpaní a vyúčtovaní dotácií za rok 2015
3. Rozdelenie finančných prostriedkov pre oblasť „Rozvoj športu“ na r. 2016
4. Vyhodnotenie výsledkov činnosti ŠK,TJ a OZ za rok 2015 a členské základne
5. Rôzne
Otvorenie
Mgr. Zsolt Barczi predseda komisie privítal na zasadnutí komisie športu, mládeže a telenej
výchovy MsZ všetkých prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia.
Navrhol upraviť program zasadnutia výmenou bodov, najprv prerokovať bod č. 4 a potom
bod č. 3.
S navrhnutým programom zasadnutia všetci prítomní členovia komisie súhlasili.
Bod č. 1) Informácia o príjmoch a výdavkoch SŠZ za december 2015
Písomná správa o príjmoch a výdavkoch bola doručená členom komisie s pozvánkou.
p. Varga – informoval prítomných o príjmoch a výdavkoch SŠZ za mesiac december 2015,
ktoré porovnal s predošlým rokom.
Mgr. Barczi – požiadal o podanie informácie ohľadom rekonštrukcie palubovky ŠH.
p. Varga – uviedol, že sa vyskytol problém s kúrením, havária bola dočasne odstránená a je
potrebné zvážiť, čo riešiť prioritne, palubovku či kúrenie.
Mgr. Benkovič – či je možná platba palubovky v splátkach.
p. Varga – uviedol, že je to v štádiu riešenia, na budúce zasadnutie komisie prinesie podklady.
Mgr. Gál – kladne hodnotil nárast príjmov SŠZ, odporúča najprv riešiť vykurovanie potom
palubovku.
Mgr. Tábori - požiadal o informáciu, či je ihrisko v Hodoch v správe SŠZ, ak nie, je potrebné
riešiť správcu.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informáciu o príjmoch
a výdavkoch SŠZ za december 2015 berie na vedomie a doporučuje Mestu Galanta
urýchliť prevod správy športového ihriska v Hodoch do správy SŠZ.
Bod č.2) Informácia o čerpaní a vyúčtovaní dotácií za rok 2015
Mgr. Lívia Gešková - informovala prítomných o stave čerpania dotácií na rok 2015. Všetky
poskytnuté dotácie boli zúčtované do konca kalendárneho roka 2015.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante Informáciu o čerpaní a
vyúčtovaní dotácií za rok 2015 berie na vedomie.
Bod č. 3) Vyhodnotenie výsledkov činnosti ŠK,TJ a OZ za rok 2015 a členské základne
Správy s vyhodnotením činnosti jednotlivých ŠK,TJ a OZ a členské základne boli členom
komisie e-mailom doručené spolu s pozvánkou.
Mgr. Barczi – vyzdvihol úroveň vyhodnotení niektorých ŠK,TJ,OZ. Je potrebné opakovane
osloviť tie kluby, ktoré nepredložili vyhodnotenie, aby ho dodatočne predložili v termíne do
25.1.2016.
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Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante yyhodnotenie výsledkov
činnosti ŠK,TJ a OZ za rok 2015 a členské základne berie na vedomie a žiada OSS
o opakované oslovenie športových klubov, a to klub kulturistiky, BC Tvrdá päsť, Hanza
Galanta o zaslanie uvedených materiálov.
Bod č. 4) Rozdelenie finančných prostriedkov pre oblasť „Rozvoj športu“ na r. 2016
Mgr. Barczi – uviedol, že finančné prostriedky na rozvoj športu sú v prebytku rozpočtu na
rok 2016 vo výške 110 000 €. Komisia vyhodnotí doručené žiadosti a prijme uznesenie na
prerokovanie do finančnej komisie.
Mgr. Benkovič – či je nový kľúč prerozdeľovania dotácií?
Mgr. Barczi – uviedol, že kritéria sú určené vo výzve č. 1. Požiadal vedúcu oddelenia
o poskytnutie informácií o množstve a splnení formálnych náležitostí žiadostí.
Mgr. Gešková – oboznámila prítomných, že na OSS bolo doručených celkom 20 žiadostí.
Z formálnej stránky všetky žiadosti sú v poriadku. Doručené boli v zmysle výzvy včas okrem
žiadosti Gymnázia Z. Kodálya s VJM, ktoré predložilo žiadosť o jeden deň po termíne
uvedenom vo výzve.
Členovia komisie jednomyseľným hlasovaním odsúhlasili zaradenie žiadosti Gymnázia Z.
Kodálya s VJM medzi ostatné žiadosti na prerozdeľovanie financií.
Mgr. Gál – je potrebné dodržovať kritériá určené výzvou. Doporučuje navýšenie dotácie pre
športové kluby v roku 2017 v rozpočte mesta. Vyslovil sklamanie o výške príspevku na
rozvoj športu od spoločnosti Samsung.
Ing. Gaulieder – uviedol, že mesto nie je sponzorom ale podporuje rozvoj športu, podpora
nie je nárokovateľná. Športové kluby majú vyvíjať aj vlastnú iniciatívu.
Mgr. Gál - požiadal p. prednostu o vysvetlenie, akým spôsobom podporuje finančne
nominačné súťaže v boxe ich zväz.
p. Bodoki , prednosta MsÚ - uviedol, že zväz nevie uhradiť všetky náklady, hradí len časť.
Boxerské športové kluby sa starajú o mládež a je to práca so sociálne slabším obyvateľstvom.
Vyzdvihol prácu KO BOX CLUBU .
p. Paška, primátor mesta – uviedol, že všetky ŠK,TJ a OZ by sa mali viac financovať,
činnosť klubu FC Slovan je nákladnejšia, než ostatných klubov. Na rok 2016 bola spoločnosti
Samsung daná požiadavka na poskytnutie príspevku na podporu športu, kultúry a sociálnej
oblasti vo výške 200 000 €. Nový klúč, metóda prerozdeľovania dotácií bude vypracovaná
a aplikovaný až v r. 2017
Ing. Gaulieder – navrhuje, aby sa v zmluvách uzatvorených s klubmi neuvádzali odmeny pre
hráčov.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante jednomyseľne schválila
prerozdelenie finančných prostriedkov pre športové kluby v zmysle prílohy a uzniesla sa
na tom, že návrh sa predloží na najbližšie rokovanie Komisii finančnej s správy majetku
na úpravu rozpočtu na rok 2016 v zmysle platného uznesenia MsZ.
Odporučenie prerozdelenia finančných prostriedkov tvorí prílohu zápisnice.
p. Paška, primátor mesta – poďakoval členom komisie za návrh rozdelenia dotácie na
podporu športu.
Mgr. Gešková - požiadala o informáciu, ako má OSS postupovať, či v zmysle uznesení
Komisie športu, mládeže a TV a MsZ alebo v zmysle VZN 1/2007 a 18/2013 (citovala Čl. 5
ods. 4 a 5 VZN č. 1/2007).
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante sa uzniesla jednomyseľne na
tom, že navrhnuté dotácie pre jednotlivé športové kluby majú byť prerokované na
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rokovaní Komisii finančnej a správy majetku MsZ a následne na zasadnutí MsZ.
Následne na základe uznesenia MsZ OSS má vypracovať zmluvy medzi mestom
a športovými klubmi.
Rôzne
Mgr. Zsolt Barczi – informoval prítomných, že dňa 15.1.2016 sa koná udeľovanie ceny
primátora – časť2 - pozvaný sú predsedovia niektorých komisií
Navrhol členom komisie, aby sa oceňovanie športovcov konalo každý rok pod gestorstvom
Komisie športu - v novembri na základe spracovaných kritérií.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante navrhuje na ďalšie
zasadnutie komisie vedúcej OSS spracovať kritériá pre vyhodnocovanie „Najlepší
športovec, kolektív roka“.
Mgr. Gešková – požiadala členov komisie o zaslanie návrhov kritérií na e-mail
livia.geskova@galanta.sk .
p. Varga – informoval prítomných o príprave športového podujatia „Pohár mesta“, ktorý sa
uskutoční dňa 13.2.2016. Po sedení s primátorom mu bolo oznámené, že účasť
spoluorganizátora a zakladajúceho OZ Hanza je podmienená sponzorským príspevkom vo
výške 500 €, čím p. Varga nesúhlasí.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante vyslovila poľutovanie nad
skutočnosťou, že zakladateľ a spoluorganizátor športového podujatia „Pohár mesta“ po
23 ročníkoch má podmienenú účasť úhradou štartovného vo výške 500 €.
Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť a uviedol, že marcové zasadnutie komisie
sa uskutoční 16.3. 2016 o 1530 hod. Pozvánka s materiálmi bude doručená e-mailom.

Mgr.Zsolt Barczi v.r.
predseda komisie

V Galante 14.1. 2016
Zapísala: H. Mészarosová
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