Zápisnica
z riadneho zasadnutia komisie mládeže, telesnej výchovy a športu MsZ
konaného dňa 22. 10. 2013 v Galante
Prítomní:
/ podľa prezenčnej listiny/
Program:
1. Informácia o príjmoch a výdavkoch za september 2013 – SŠZ
2. Informácia o projekte na výstavbu Zimného štadióna
3. Informácia o čerpaní dotácií za uplynulé obdobie roku 2013
4. Prerokovanie návrhu rozpočtu rok 2014
5. Vyhodnotenie tréningových procesov jednotlivých športových klubov

Otvorenie
Mgr. Zsolt Barczi predseda komisie privítal na zasadnutí všetkých prítomných oboznámil ich
s programom zasadnutia a zároveň navrhol zmenu programu oproti plánu práce – začať
s bodom -„ Informácia o príjmoch a výdavkoch za september 2013 - SŠZ“ . S jeho návrhom
všetci prítomní členovia komisie súhlasili.
Bod č. 1) Informatívna správa o príjmoch a výdavkoch za september 2013 – SŠZ
p.Majerník – informoval prítomných o príjmoch a výdavkoch SŠZ za obdobie september
2013. Písomnú správu obdržali všetci členovia komisie na zasadnutí.
Komisia MTVaŠ berie na vedomie podanú správu bez pripomienok.
P. Majerník – oboznámil komisiu s obsahom listu, ktorý bol doručený na SŠZ od p. Križana,
ktorý je spoluvlastníkom pozemku na ktorom je ihrisko v Hodoch, žiada o vysporiadanie
pozemku.
p.Bičan – informoval prítomných , že menovaný je 1/7-kový vlastník pozemku pod ihriskom
v Hodoch a žiada o podpísanie nájomnej zmluvy na pozemok.
Mgr. Orbánová ,vedúca odd. ŠkKaŠ – uviedla, že o uvedenej skutočnosti mesto vie,
p. Križan bol aj na oddelení ŠkKaŠ, nemá informácie o tom, že by podal žiadosť o odpustenie
poplatkov, právne oddelenie rieši danú vec.
Predseda komisie poďakoval p. Majerníkovi a privítal na komisii p. Domanovského, ktorého
požiadal o podanie informácie o projekte na výstavbu Hokejovej arény v rekreačnom areáli
Kaskády.
Bod č. 2) – Informácia o projekte na výstavbu Zimného štadióna
p. Domanovský – informoval prítomných o projekte“ Hokej aréna Kaskády“. Členovia
komisie obdržali vypracovaný projekt obsahujúci ekonomický koncept, využívanie ľadovej
plochy, technologické riešenie, ekonomické faktory.
Členovia komisie podporujú predstavený projekt na výstavbu nízkorozpočtového zimného
štadióna, odporúčajú realizáciu projektu v lokalite mesta Galanta .
Bod č. 3) Informácia o čerpaní dotácií za uplynulé obdobie roku 2013
Materiál bol predložený všetkým členom komisie .
Mgr. Orbánová – informovala členov komisie o poskytnutých dotáciách z rozpočtu mesta
za uplynulé obdobie roku 2013. Všetky pridelené dotácie boli odoslané. Vyúčtovania dotácií
sú do 31.12.2013.
Komisia MTVaŠ informáciu o čerpaní dotácií za uplynulé obdobie roku 2013 berie na
vedomie.
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Bod č. 4) Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2014
Návrh rozpočtu na rok 2014 bol doručený všetkým členom komisie spolu s pozvánkou.
Mgr. Zsolt Barczi - informoval, že rokovanie predsedov komisií MsZ a poslaneckých klubov
k návrhu rozpočtu mesta na rok 2014 sa uskutočnilo 21.10.2013. V návrhu za oblasť športu
nie sú veľké zmeny oproti roku 2013.
Mgr. Alica Orbánová – podala informáciu o návrhu rozpočtu na rok 2014, uviedla že
rozpočet vychádzal roku 2013 navýšenie bolo pri športovom podujatí Beh Galantou, ktorý sa
uskutoční 12.4.2014. Plánuje sa zmena trasy behu, ktorá povedie cez mesto Galanta po
Hlavnej ulici.
Mgr. Zsolt Barczi - informoval prítomných o doručení žiadosti na oddelenie ŠkKaŠ MsÚ od
Mestského kolkárskeho klubu zo dňa 11.9.2013 ohľadom rekonštrukcie kolkárne.
Mgr. Alica Orbánová - uviedla, že na uvedený projekt je možná úhrada v splátkach 25 000€
na rok. Mesto očakáva spoluúčasť Mestského kolkárskeho klubu.
Predložila aj stanovisko SŠZ , ktoré nemá pripomienky a výhrady k rekonštrukcii kolkárskych
dráh a zariadení
Komisia MTV a Š berie návrh rozpočtu na rok 2014 na vedomie a odporúča ho MsZ v
Galante na schválenie s nasledovnou pripomienkou: vyčleniť finančné prostriedky na
začatie rekonštrukcie kolkárskych dráh a zariadení Mestského kolkárskeho klubu
v Galante.
Bod č. 5) Vyhodnotenie tréningových procesov jednotlivých športových klubov
Správy ŠK a TJ s vyhodnotením tréningových procesov boli členom komisie e-mailom
doručené spolu s pozvánkou.
Komisia MTVaŠ berie na vedomie dodané správy bez pripomienok, vyjadrila
nespokojnosť, že niektoré oddiely správu nedoručili
Rôzne:
Mgr. Alica Orbánová – informovala prítomných o uskutočnení športového podujatia
„ZUMBA MARATÓN“ dňa 23.11.2013 v ŠH pod záštitou Mesta Galanta a partnermi sú
Zumba fitnes a Footballancia o.z. a zároveň prítomných pozvala a uvedené športové
podujatie.
Členovia komisie sledujú nepriaznivú situáciu okolo FC Slovan Galanta, majú
kritický pohľad na udalosti z posledného majstrovského zápasu a na celkové smerovanie
oddielu.
Na záver predseda poďakoval za účasť. Ďalšie zasadnutie komisie sa uskutoční 12. novembra
2013 o 15 00 hod. Materiál a pozvánka budú doručené e-mailom.

Mgr.Zsolt Barczi v.r.
predseda komisie

Galante 23.10.2013
Zapísala: H. Mészárosová
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