Zápisnica
z riadneho zasadnutia komisie športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ
konaného dňa 9. 1. 2015 v Galante
Prítomní:
/ podľa prezenčnej listiny/
Program: 1. Prerokovanie návrhu výzvy na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie z
rozpočtu mesta na rok 2015 pre oblasť „ROZVOJ ŠPORTU“
2. Návrh plánu práce komisie na rok 2015
3. Rôzne

Otvorenie
Mgr. Zsolt Barczi predseda komisie privítal na zasadnutí komisie športu, mládeže a telenej
výchovy MsZ p. primátora Petra Pašku , vedúcu odd. ŠkKaŠ Mgr. Katarínu Barcziovú,
nečlena komisie poslanca Ing. Františka Gauliedera ako i všetkých členov komisie a
oboznámil ich s programom zasadnutia.
S navrhnutým programom zasadnutia všetci prítomní členovia komisie súhlasili.
Na úvod p. Barczi informoval prítomných všeobecne o kompetenciách komisií MsZ, ako aj
o náplni činnosti, poslaní Komisie športu, mládeže a telesnej výchovy
Podal stručný prehľad o financovaní športu v meste Galanta.
V rozpočte mesta na rok 2015 – na kapitole rekreačné a športové služby sú vyčlenené
finančné prostriedky v sume 117.500 €. V tom dotácie na rozvoj športu vo výške 110 000 €
/ z toho 50 000 € pre FC Slovan a 60 000 € zostáva na prerozdelenie medzi ŠK, TJ a OZ /
Ďalej v rozpočte mesta je 7 500 € určených na športové podujatia organizované mestom
v tom 1 200 € na Pohár mesta v minifutbale a 6 300 € na Beh Galantou.
Pre Správu športových zariadení je schválený finančný transfer vo výške 136 790 €.
/ ŠK,TJ a OZ dostávajú aj „ nepriamu dotáciu “ - majú zabezpečené všetky podmienky pre
svoje aktivity, tréningové procesy v priestoroch Správy športových zariadení.
Bod č. 1) Prerokovanie návrhu výzvy na podanie projektov na poskytnutie dotácií
z rozpočtu mesta v roku 2015
Návrh výzvy bol doručený všetkým členom komisie spolu s pozvánkou.
Mgr. Katarína Barcziová – oboznámila členov komisie s obsahom návrhu výzvy na
predkladanie projektov na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v roku 2015 a uviedla, že
VZN č. 18/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2007 o poskytnutí dotácií z rozpočtu
Mesta Galanta určuje podmienky poskytnutia dotácií. Komisia si pri prerozdeľovaní FP môže
stanoviť a špecifikovať podmienky pridelenia. Hore uvedená výzva bude uverejnená na webstránke mesta po podpísaní primátorom mesta .
Mgr. László Benkovics – navrhol úpravu vo výzve v časti „ Cieľ“, prvú vetu zmeniť
nasledovne - Zvýšiť záujem verejnosti o športovanie a tým podporiť zdravý životný štýl
obyvateľov mesta Galanta . Ďalšia úprava v časti „Oprávnené aktivity“, pôvodný text
nahradiť nasledovne - Do programu môžu byť zahrnuté projekty zamerané na realizáciu
aktivít napĺňajúcich cieľ výzvy. V časti „Koneční prijímatelia“ vypustiť prvý bod – právnické
osoby, ktorých zakladateľom je mesto.
Ing. František Gaulieder – navrhol v časti „ Predpoklady prijateľnosti projektu“ vypustiť
štvrtý bod znejúci - projekt naplňuje ciele programu.
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Členovia komisia sa dohodli o zmene termínu uzávierky prijímania žiadostí na 13.2.2015.
Komisia ŠMaTv MsZ sa uzniesla doporučiť Výzvu č. l na podanie žiadostí o poskytnutie
dotácie z rozpočtu mesta na rok 2015 pre oblasť „ROZVOJ ŠPORTU“
s horeuvedenými úpravami.
Bod č. 2) Návrh plánu práce komisie na rok 2015
Návrh plánu práce bol doručený všetkým členom komisie spolu s pozvánkou.
Komisia MTVaŠ jednohlasne odsúhlasila návrh plánu práce na rok 2015.
Bod č.3) Rôzne
Mgr. Zsolt Barczi – odporučil, aby oddelenie zabezpečovalo informovanie ŠK,TJ a OZ
o výzvach od VUC, MŠVVaTV SR a iných organizácií.
Požiadal členov komisie o aktívnu účasť v príprave, organizácii podujatia Behu Galantou.
Zsolt Takáč – požiadal vedenie mesta o pridelenie vyššej finančnej čiastky pre rozvoj športu
a na organizovanie športových podujatí. Odporučil osloviť Samsung o podporu pri
najvýznamnejších športových podujatí. Uviedol, že FC Slovan potrebuje čo najskôr časť
dotácie od mesta na činnosť nakoľko mešká s platbami voči ZsFZ.
Mgr. Katarína Barcziová – uviedla, že preverí možnosti ako čo najskôr zaslať časť dotácie
pre FC.
Peter Paška primátor mesta – informoval prítomných, o svojej predstave, že športové
podujatia v budúcnosti nebudú financované len z rozpočtu mesta ale budú využité možnosti
financovania z vonkajších zdrojov ako napr. Samsung. Zmena bude už pri financovaní
športového podujatia „Pohár mesta v minifutbale „ , kde by finančné prostriedky získané za
štartovné, použili na podporu športu v meste.
Ing. František Gaulieder – uviedol, že treba využiť nové projekty na podporu školského
športu.
Mgr. Jozef Gál – uviedol, že úroveň športu závisí od vedenia ŠK,TJ. Školský šport je na
nízkej úrovni.
Zsolt Takáč – predložil samofinancovaný projekt ohľadom prestavby štadióna z roku 2011,
kde mala byť vykonaná zmena územného plánu a vypracovaný zámer s možnosťou využitia.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy ukladá vedúcej odd. ŠkKaŠ na nasledujúce
zasadnutie komisie zistiť, či bola vykonaná zmena územného plánu.
Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť a uviedol, že februárové zasadnutie
komisie sa uskutoční 25. 2. 2015 o 1500 hod. Materiál a pozvánka budú doručené e-mailom.

Mgr.Zsolt Barczi v.r.
predseda komisie

V Galante 12.1.2015
Zapísala: H. Mészarosová
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