Zápisnica
zo zasadnutia Komisie športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante
konaného dňa 03. 09. 2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Informácia o príjmoch SŠZ za máj – júl 2019
2. Analýza rozpočtu za I. polrok 2019 - SŠZ
3. Analýza rozpočtu za I. polrok 2019 – oblasť športu
4. Vyhodnotenie športových podujatí počas GT 2019
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. Zároveň navrhol hlasovať
o zmene programu a ako prvý bod v poradí prerokovať Výzvu na predkladanie žiadostí
k projektu „Podpora rozvoja športu“ – žiadosť o stanovisko.
S navrhnutou zmenou programu zasadnutia všetci prítomní členovia komisie súhlasili.
Program zasadnutia:
1. Výzva na predkladanie žiadostí k projektu „Podpora rozvoja športu“
– žiadosť o stanovisko.
2. Informácia o príjmoch SŠZ za máj – júl 2019
3. Analýza rozpočtu za I. polrok 2019 - SŠZ
4. Analýza rozpočtu za I. polrok 2019 – oblasť športu
5. Vyhodnotenie športových podujatí počas GT 2019
6. Rôzne
Bod č. 1) Výzva na predkladanie žiadostí k projektu „Podpora rozvoja športu“ – žiadosť
o stanovisko.
Materiál obdržali všetci členovia komisie elektronickou formou.
Zoltán Szelle – poprosil riaditeľa SŠZ o uvedenie materiálu.
Štefan Varga - uviedol predmetný materiál.
Mgr. Juraj Bottka – sa informoval, či neriešime neskoro túto vec, nakoľko projekt treba podať do
31. augusta a stavbu ukončiť do 31. decembra 2019.
Štefan Varga – sa vyjadril, že žiadosť je už podaná a potrebné stanoviská sa budú posielať
dodatočne. Termíny sa budú stíhať.
Mgr. Juraj Bottka – sa informoval, či projekt zahŕňa len výstavbu plochy, alebo aj okolitej
infraštruktúry a či sú vyčíslené kompletné náklady na výstavbu a údržbu uvedenej plochy, lebo sa
podľa jeho názoru nejaví prevádzka takejto plochy ako rentabilná.
Peter Paška – sa vyjadril, že projekt je s určitosťou rentabilnejší ako projekt, ktorý bol predtým
ponúknutý pre mesto zo strany partnerov SZĽH na výstavbu krytej ľadovej plochy, kde by sa
náklady vyšplhali na sumu 4 miliónov eur, pričom táto nekrytá ľadová plocha sa postaví za sumu do
300 000 €, čo je jeden z dôvodov, prečo sa aj on prikláňa k výstavbe nekrytej plochy.
Zsolt Takáč – sa vyjadril, že sa informoval ohľadom nákladov na prevádzku v Šali, kde takáto
plocha už existuje. Uviedol, že podľa jeho informácií sa ročné náklady nekrytej ľadovej plochy
pohybujú v rozpätí medzi 50 000 € do 80 000 €. Súhlasí so zámerom výstavby uvedenej plochy, ale
treba mať prehľad aj o tom, aké budú reálne náklady a či je tam dostačujúca inžinierska výstavba,

technické zariadenia na údržbu plochy, ich obsluha a pod., aby do budúcnosti nevyskočili nečakané
náklady.
Mgr. Juraj Bottka – sa vyjadril, že má tiež rovnaký názor ako p. Takáč ohľadom vyčíslenia
všetkých nákladov, aby sa nečakané náklady do budúcna neprejavili znížením financií na podporu
ostatných športových klubov. Z oblasti stavebníctva tiež treba zistiť reálny stav a možnosti, lebo
uvedená ľadová plocha má byť postavená v centre husto obývanej lokality.
Štefan Varga – sa vyjadril, že o korčuľovanie je v meste záujem a náklady budú vyčíslené
podrobne.
Milan Bičan – sa vyjadril, že podľa neho treba projekt podporiť, lebo je to vynikajúca vec ako
zlepšiť možnosti športovania v meste.
Mgr. Lívia Gešková – položila otázku, či s výstavbou súhlasila aj riaditeľka školy a či sú
v projekte zahrnuté aj sociálne priestory pre korčuliarov.
Peter Paška – sa vyjadril, že reakcia zo strany riaditeľky nebola odmietavá a sociálne priestory
budú zabezpečené mimo školského objektu.
Mgr. János Marsall – sa vyjadril, že treba poznať aj zaťaženie rozpočtu mesta do budúcnosti.
Zoltán Szelle - navrhol, aby riaditeľ SŠZ vypracoval a predložil na finančnú komisiu kompletný
prehľad riešenia všetkých uvedených otázok a odhad nákladov na údržbu a prevádzku uvedeného
športoviska.
S navrhnutým prítomní členovia komisie jednohlasne súhlasili.
Zoltán Szelle - navrhol hlasovať za podporu uvedeného projektu.
S návrhom prítomní členovia komisie jednohlasne súhlasili.
Bod č. 2) Informácia o príjmoch SŠZ za máj – júl 2019
Materiál obdržali všetci členovia komisie elektronickou formou.
Zoltán Szelle – poprosil riaditeľa SŠZ o uvedenie materiálu.
Štefan Varga - informoval prítomných o príjmoch SŠZ za máj - júl 2019. Mesiac august bol ešte
v dobe konania zasadnutia neuzavretý.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informáciu o príjmoch SŠZ za
máj - júl 2019 zobrala na vedomie.
Bod č. 3) Analýza rozpočtu za I. polrok 2019 - SŠZ
Materiál obdržali všetci členovia komisie elektronickou formou.
Zoltán Szelle – poprosil riaditeľa SŠZ o uvedenie materiálu.
Štefan Varga - uviedol predmetný materiál.
Mgr. Juraj Bottka – sa informoval, či SŠZ má samostatnú finančnú kapitolu na údržbu športových
zariadení.
Štefan Varga – uviedol, že všetky kluby si riešia opravy športovísk podľa zmluvy, ktorú majú
podpísanú so SŠZ. SŠZ má položku na opravu a údržbu, ktorá sa za posledné roky síce znížila, ale
zatiaľ je dostačujúca.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante analýzu rozpočtu za I. polrok
2019 - SŠZ zobrala na vedomie a odporúča MsZ schváliť.

Bod č. 4) Analýza rozpočtu za I. polrok 2019 – oblasť športu
Materiál obdržali všetci členovia komisie elektronickou formou.
Zoltán Szelle – poprosil prítomných, aby sa vyjadrili k preposlanému materiálu.
Zsolt Takáč – Informoval prítomných, že v FC Slovan Galanta pripravuje prehľad čerpania financií
a prehľad nákladov klubu a informácia o stave klubu a tento materiál má v pláne predložiť na
nasledujúcu komisiu.
Mgr. Lívia Gešková – požiadala členov komisie o vyjadrenie sa k dotácii na činnosť pre
Telovýchovnú jednotu Galanta – Mestská časť Hody, z dôvodu, že teraz sa dozvedela, že odhlásili
mužstvo mužov zo súťaže ObFZ Galanta.
Zsolt Takáč – sa vyjadril, že ho uvedený stav v Telovýchovnú jednotu Galanta – Mestská časť
Hody mrzí a je potrebné zistiť skutočný stav v klube.
Zoltán Szelle – požiadal športového referenta, aby na ďalšie zasadnutie komisie pripravil
informáciu o stave Telovýchovnej jednoty Galanta – Mestská časť Hody a zároveň navrhol pozvať
na uvedené zasadnutie predsedu klubu.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante jednohlasne súhlasila s návrhom a
analýzu rozpočtu za I. polrok 2019 – oblasť športu zobrala na vedomie a odporúča MsZ
schváliť.
Bod č. 5) Vyhodnotenie športových podujatí počas GT 2019
Materiál obdržali všetci členovia komisie elektronickou formou.
Zoltán Szelle – požiadal športového referenta o uvedenie materiálu.
Ing. Tibor Drozd – uviedol predmetný materiál.
Mgr. Juraj Bottka – sa informoval, prečo nebola poskytnutá podpora pre KO Box Club a pre
Tenisový klub Slovan Galanta na športové podujatie počas GT 2019.
Ing. Tibor Drozd – uviedol, že podujatie KO Box Clubu nebolo realizované počas GT 2019, ale
deň po ňom a preto riaditeľstvo trhov neodsúhlasilo poskytnutie podpory a predseda Tenisového
klubu Slovan Galanta nesúhlasil s podmienkami v zmluve medzi klubom a mestom a preto uvedenú
zmluvu odmietol podpísať.
Zsoltán Szelle – navrhol odporučiť finančnej komisii previesť nepoužité financie z položky na
podporu sprievodných podujatí počas GT 2019 vo výške 700,- € na podporu knižného vydania
„Spomienky na Galantský box“ pre BOXING KLUB GALANTA.
S navrhnutým prítomní členovia komisie jednohlasne súhlasili.
Bod č. 6) Rôzne
Zoltán Szelle – informoval prítomných o probléme ŠK Arkádia Galanta, ktorá podala žiadosť
o dotáciu na Úrad Vlády Slovenskej Republiky na rekonštrukciu budovy, ktorú majú v podnájme od
SŠZ. Jedným z kritérií kladného posúdenia žiadosti je predloženie zmluvy o prenájme uvedenej
nehnuteľnosti na 10 rokov od poskytnutia dotácie. Na základe uvedených skutočností požiadal
komisiu o súhlas na predĺženie zmluvy medzi SŠZ a ŠK Arkádia Galanta na ďalších 10 rokov.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante zobrala informáciu na vedomie
a rozhodnutie necháva na MsZ.
Ing. Tibor Drozd informoval prítomných o pripravovanej akcii počas Európskeho týždňa mobility
pod názvom „Deň bez áut na hlavnej“, ktorý sa bude konať 22.9.2019 od 10,00 do 16,00 hod.

Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante zobrala informáciu na vedomie.
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 03.09.2019
Zapísal: Ing. Tibor Drozd

