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Zápisnica
z riadneho zasadnutia Komisie športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante
konaného dňa 14. 12. 2016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:

1. Informácia o príjmoch SŠZ za november 2016
2. Návrh plánu práce komisie na rok 2017
3. Informácia o čerpaní dotácií za uplynulé obdobie roku 2016
4. Prerokovanie návrhu výzvy na podanie žiadostí o poskytnutie
dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 pre oblasť „Rozvoj športu“
5. Rôzne

Otvorenie:
Mgr. Zsolt Barczi, 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 2016
Písomnú správu o príjmoch obdržali všetci členovia komisie e-mailom.
Mgr. Zsolt Barczi - informoval prítomných o príjmoch SŠZ za uvedené obdobie, spomenul až
200% navýšenie príjmu aj vďaka ubytovni, ktoré je plne obsadené. Obyvatelia ubytovne sú
našťastie bezproblémoví, pracujúci ľudia.
Peter Tomič – programy sú naplnené tiež, spomeniem napr. nadchádzajúce športové udalosti –
30.12.2016 KO Box, ďalej Bedmintonový turnaj, Vianočný beh na Kolónii, Cyklojazda na
Kaskádach...
Mgr. Jozef Gál – prezrel si príjmy SŠZ, ktoré vychádzajú na cca 12 000€ ročne. Želá si a zároveň
bude na tom trvať, aby sa vyprodukovaný zisk v prvom rade použil na rekonštrukčné práce a nie do
rozpočtu mesta.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informáciu o príjmoch SŠZ za
november 2016 berie na vedomie.
Bod č. 2) Návrh plánu práce komisie na rok 2017
Materiál obdržali všetci členovia komisie e-mailom.
Mgr. Zsolt Barczi – predniesol návrh plánu práce komisie na rok 2017.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante
s predloženým návrhom plánu práce na rok 2017.

jednomyseľne súhlasila

Bod č. 3) Informácie o čerpaní dotácií za uplynulé obdobie roku 2016
Mgr. Lívia Gešková – predniesla predmetný materiál a dodala, že oddelenie spoločenských služieb
dodržalo presne to, na čom sa komisia uzniesla. I. aj II. časť dotácií bola riadne vyúčtovaná
všetkými ŠK, takisto ako III. časť dotácie FC Slovan Galanta a Basketbalový klub junior. Čaká sa
na vyúčtovanie III. časti dotácie KO Box Clubu Galanta a IV. časti dotácie FC Slovan Galanta.
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Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informácie o čerpaní dotácií za
uplynulé obdobie roku 2016 berie na vedomie.
Bod č. 4 ) Prerokovanie návrhu výzvy na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu
mesta na rok 2017 pre oblasť „Rozvoj športu“
Materiál obdržali všetci členovia komisie spolu s pozvánkou.
Mgr. Zsolt Barczi – zaujímal sa, či je všetko skontrolované na výzve a či sa niečo zmenilo.
Mgr. Lívia Gešková – Znenie výzvy kopíruje vlaňajšie znenie a je vypracované podľa VZN mesta
Galanta č. 18/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Galanta č. 1/2007 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu Mesta Galanta.
Mgr. Andrej Tábori – myslí si, že časový úsek na podanie výzvy do 10.01.2017 je príliš krátky,
preto navrhuje, aby sa termín na podanie predĺžil do piatka 13.01.2017. Poprosil o zaslanie
informačného materiálu na januárovú komisiu ohľadom výšky poskytnutých a čerpaných dotácií
ŠK za rok 2016.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante jednomyseľne schvaľuje
výzvu na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 pre oblasť
„Rozvoj športu“ a žiada o jej zverejnenie do 16.12.2016.
Bod č. 5 ) Rôzne
Mgr. Zsolt Barczi – v roku 2017 kladie dôraz hlavne na zabezpečenie Pohára mesta, nakoľko sú na
to schválené aj financie, navrhoval by možnosť dobrovoľného príspevku na štartovné. Komisia
športu je otvorená možnosti byť gestorom tejto významnej športovej udalosti.
Mgr. Jozef Gál – informuje prítomných, že 13.12.2016 prebehlo v Trnave vyhlásenie najlepších
športovcov v Trnavskom kraji za rok 2016 pod záštitou pána Mikuša a bol milo prekvapený a teší
sa, že sa vyhodnotenia zúčastnili a športovcov podporili aj pán viceprimátor Zsolt Takács a vedúca
oddelenia spoločenských služieb Mgr. Lívia Gešková. Ocenenými športovcami sa stali Patrik
Dömötör, Martin Repa, Andrej Csemez a Ádám Bukor. Dúfa, že sa takáto slávnosť pre športovcov
v budúcnosti uskutoční aj v Galante.
Mgr. Zsolt Barczi – je potrebné schváliť VZN a môže sa vydať výzva na ocenenie športovcov.
Mgr. Jozef Gál – je poľutovaniahodné, že sa cena primátora dehonestuje a mená ocenených
športovcov nie sú oznámené ani členom komisie športu.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante ponúka svoju pomoc
v organizovaní a pokračovaní tradičnej športovej udalosti „Pohár mesta“ , ktorá budúci rok
by sa mala niesť aj v znamení významnej udalosti 780. výročia mesta Galanta a
d o p o r u č u j e zostaviť organizačný tím pre túto športovú udalosť, aby sa opäť
nezopakovali minuloročné nezhody.
Predseda komisie záverom poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť, za spoluprácu počas
celého uplynulého roka 2016, poprial každému šťastné sviatky a určil predbežný termín zasadnutia
komisie ŠMaTV na 25.01.2017

Mgr. Zsolt Barczi v. r.
predseda komisie
V Galante 09. 11. 2016
Zapísala: K. Forrová

