Zápisnica
z riadneho zasadnutia Komisie športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante
konaného dňa 25. 01. 2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:

1. Informácia o príjmoch SŠZ za december 2016 a celý rok 2016
2. Informácie o čerpaní a vyúčtovaní dotácií za rok 2016
3. Vyhodnotenie výsledkov činnosti ŠK, TJ a OZ za rok 2016
a členské základne
4. Rozdelenie finančných prostriedkov pre oblasť „ROZVOJ ŠPORTU“
na rok 2017
5. POHÁR MESTA – organizačné zabezpečenie
6. 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.
Primátor mesta - požiadal prítomných o krátky vstup, v ktorom ich oboznámil s ponukou SZĽH
ohľadom bezplatnej výstavby krytej multifunkčnej športovej haly na území mesta s prenájmom 1€
na dobu 40 rokov. Ľadová plocha by bola veľkosti 40m x 20m, pričom plocha na zastavanie by bola
80m x 60m. Vylúčili sme plochy pri ZŠ, jediná možnosť by bola vedľa Galandie. Reagovať sa musí
do 15.02.2017, podmienkou je vysporiadaný majetok čo sa pozemku týka. SZĽH chce budovať
ihriská orientačne v 40-tich mestách. Zaujímalo ma, ako to bude s prevádzkou tohto
multifunkčného ihriska. Informovali ma, že ihrisko bude prevádzkovať SZĽH.
Čo sa rozdelenia finančných prostriedkov pre oblasť „ROZVOJA ŠPORTU“ týka, vidím, že sa
sumy pre kluby stále opakujú, nezohľadňujú sa výsledky a úspechy. Ak budete rozdeľovať dotácie,
prosím, aby ste túto skutočnosť zohľadnili a zobrali do úvahy. Ďakujem.
Mgr. Zsolt Barczi – poďakoval za príspevok.
Bod č. 1) Informácia o príjmoch SŠZ za december 2016 a celý rok 2016
Písomnú správu o príjmoch obdržali všetci členovia komisie e-mailom.
Štefan Varga - informoval prítomných o príjmoch SŠZ za uvedené obdobie. Porovnal celkovo rok
2015 s rokom 2016, uvedené sumy sú výborné napriek tomu, že ŠH bola 3 mesiace zatvorená kvôli
rekonštrukcii. Nájom dosiahol sumu vyše 19.000 €.
Mgr. Zsolt Barczi – s novou palubovkou súvisí aj viac akcií.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informáciu o príjmoch SŠZ za
december 2016 a celý rok 2016 berie na vedomie.
Bod č. 2) Informácie o čerpaní a vyúčtovaní dotácií za rok 2016
Materiál obdržali všetci členovia komisie na mieste.
Mgr. Lívia Gešková – informovala prítomných o stave čerpania dotácií v roku 2016, kedy po
úpravách v rozpočte mesta bola uvedená suma 162 000 €. Všetky údaje sa zhrnuli v materiáli, ktorý
máte k dispozícii, zmluvy boli vypracované ako sa komisia uzniesla, následne ich primátor
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podpísal. Rozdelených bolo dokopy 161 984€, všetky boli do 10.01.2017 riadne zúčtované.
Mgr. Zsolt Barczi – ďakujem za stručnú informáciu. V roku 2017 môžeme prerozdeliť finančné
prostriedky vo výške 205 000 €.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informácie o čerpaní a vyúčtovaní
dotácií za rok 2016 berie na vedomie.
Bod č. 3) Vyhodnotenie výsledkov činnosti ŠK, TJ a OZ za rok 2016 a členské základne
Materiál k nahliadnutiu na mieste.
Mgr. Zsolt Barczi – túto informáciu budeme od ŠK, TJ a OZ vyžadovať vždy v decembri koncom
roka na predloženie do januárovej komisie.
Mgr. Lívia Gešková – pri členských základniach vidíte jednotlivé kluby, kde je rozdelenie členov
podľa detí a dospelých, aby ste mohli zobrať na vedomie túto informáciu pri rozdeľovaní dotácií.
Mgr. Zsolt Barczi – pristúpme k prehliadnutiu činnosti a výsledkov jednotlivých klubov.
Gymnázium Z. Kodálya s VJM, Branislav Šablatúra, Mas Galanta nemohli odovzdať členskú
základňu klubu z dôvodu, že vykonávajú inú činnosť. Okrem Klubu kulturistiky a silového trojboja
všetky ostatné ŠK včas odovzdali členské základne a výsledky za rok 2016. Na uvedené skutočnosti
sa bude prihliadať pri rozdeľovaní dotácií.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informácie o vyhodnotení
výsledkov činnosti ŠK, TJ a OZ za rok 2016 a o ich členských základniach berie na vedomie
bez pripomienok.
Predseda komisie privítal pána poslanca Ing. Františka Gauliedera.
Bod č. 4 ) Rozdelenie finančných prostriedkov pre oblasť „ROZVOJ ŠPORTU“ na rok 2017
Žiadosti ŠK, TJ a OZ všetci členovia komisie obdržali e-mailom.
Mgr. Zsolt Barczi – uviedol nárast finančných prostriedkov o 40 000 €, pribudli nové kluby, aj
OZ, ktoré športovým klubom nie je. Niektoré kluby žiadajú reálnu dotáciu podľa výsledkov
a nákladov, ale 200% - 300% nárasty u niektorých žiadateľov sú neadekvátne. V materiáloch je
uvedené, koľko finančných prostriedkov kluby obdržali minulý rok, ich celkové náklady na projekt
v roku 2017 a akú konkrétnu sumu žiadajú. Určitý balík 10 000 € - 15 000 € navrhuje ponechať
v rezerve.
Zsolt Takács – navrhuje ponechať 20 000 €
Ing. František Gaulieder – 20 000 €, aby to mala v rezerve komisia, aby s tým nemanipuloval
nikto iný.
Mgr. Jozef Benkovics – k žiadosti pána primátora – aby sme prihliadali na výsledky klubov, vždy
sme na to prihliadali, aby bola pravidelná činnosť a práca s mládežou.
Mgr. Zsolt Barczi – odovzdáva slovo Mgr. Geškovej, aby informovala prítomných ohľadom
žiadostí a podmienok rozdeľovania dotácií.
Mgr. Lívia Gešková – do uvedeného termínu 13.01.2017 sa na MsÚ doručilo 22 žiadostí. MRM
MOROTŠPORT GALANTA podal žiadosť 20.01.2017. Ostatné žiadosti splnili všetky formálne
náležitosti. Poprosím o odsúhlasenie resp. schválenie, či je MRM MOTORŠPORT GALANTA
opodstatnený sa uchádzať o dotáciu, keďže žiadosť prišla po termíne. Pripomínam, že sa môže
poskytnúť max. 80% z celkovej požadovanej dotácie žiadateľom. Iba dva kluby žiadajú nad
uvedené maximum a to je Klub kulturistiky a silového trojboja a Miestna akčná skupina Galanta.
Mgr. Zsolt Barczi – poďakoval za informácie. Aký je postoj členov k podmienkam vo výzve
ohľadom omeškanej žiadosti?
Mgr. László Benkovics – treba dodržať pravidlá, ak je termín do 13. januára tak je do 13. januára.
Ing. František Gaulieder – uviedol, že by bolo načase byť zásadový a principiálny aspoň
v termínoch. Dotácia nie je nárokovateľná čiastka, nech si každý uvedomí, že je to benefit.
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Mgr. Zsolt Barczi – navrhol žiadosť MRM MOTORŠPORT GALANTA vyradiť.
V prípade väčšej športovej udalosti majú právo podať žiadosť o podporu.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante jednomyseľne hlasovaním
odsúhlasila vyradenie žiadosti MRM MOTORŠPORT GALANTA spomedzi žiadostí na
prerozdeľovanie financií.
Mgr. Jozef Gál – uviedol, že pri rozdeľovaní dotácií vychádzal z pôvodne poskytnutých súm
v 2016, vo veľa prípadoch je rozdiel neúnosný, rozhodne za to hlasovať nebude. Počítal s 10%,
20% až 30% navýšením. Pri 30% navýšení bude stále dodržaná najvyššia rezerva.
Mgr. László Benkovics – nesúhlasí s automatickým navyšovaním, bude sa prihliadať na výsledky.
Ing. František Gaulieder – navrhol postupovať od prípadu k prípadu, nepaušalizovať.
Členovia komisie postupne navrhovali MsZ prideliť finančné prostriedky na základe žiadostí
jednotlivých klubov. (viď príloha zápisnice)
Mgr. Zsolt Barczi – uviedol, že po rozdelení dotácií sa rezerva určila vo výške 24 700 €.
Zsolt Takács – kvituje uvedenú dotáciu do športu, je naozaj dobré reprezentovať mesto, je to veľký
výsledok rozdeliť toľko finančných prostriedkov a každý musí byť rád.
Štefan Varga – máloktoré mesto takto podporuje šport, aj to treba takto prezentovať.
Ing. František Gaulieder – doplňuje, že sú to slušné dotácie, ale nie je to charita. Je to benefit
a každý sa má snažiť získať prostriedky z iných zdrojov, toto sú peniaze daňových poplatníkov.
Mgr. Zsolt Barczi – ďakuje za ústretovosť každému, rezervou doporučuje riešiť veľkolepé akcie.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante o d p o r ú č a MsZ schváliť
návrh rozdelenia dotácií v zmysle tabuľky, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.
Bod č. 5 ) POHÁR MESTA – organizačné zabezpečenie
Mgr. Zsolt Barczi – nakoľko materiál nebol predložený, tento bod navrhol stiahnuť z rokovania.
Členovia komisie jednomyseľne odsúhlasili stiahnutie 5. bodu z rokovania.
Bod č. 6 ) Rôzne
Mgr. Zsolt Barczi – sa vrátil k téme, ktorú predložil primátor mesta a podotkol, že multifunkčnú
ŠH by bolo vhodné postaviť na pozemku za Vendo parkom ako navrhol pán Takáč.
Zsolt Takáč – uviedol, že uvedenou lokalitou by sa nenarušil koncept, nachádzala by sa vedľa
nájomných bytov atď. Dalo by sa to potom ďalej rozširovať i stavebne by to zapadlo.
Predseda komisie záverom poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť, za promptný
a korektný prístup. Termín nasledujúceho zasadnutia oznámil na 15.02.2017
Príloha: návrh na rozdelenie dotácií na rok 2017

Mgr. Zsolt Barczi v. r.
predseda komisie

V Galante 25.01.2017
Zapísala: K. Forrová
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Príloha
Návrh Komisie športu, mládeže a TV na rozdelenie dotácií na rozvoj športu na rok 2017
Termín uzávierky prijímania žiadostí určený výzvou 13.01.2017

P. č.

Názov zariadenia

Názov projektu

Miesto a termín
začatia a
ukončenia
realizácie

Navrhnutá
výška
dotácie na
rok 2017 v
€

1.

Mestský kolkársky klub Slovan
Galanta

Dotácia na činnosť MKK Slovan Galanta v roku
2017

Galanta
1.1.-31.12.2017

7 000

2.

BC "TVRDÁ PÄSŤ" Galanta

Box Galanta

1.1.-31.12.2017

3 500

3.

Paintball, airsoft klub Galanta

Rozvoj klubu

Galanta
7.1.-31.12.2017

0

4.

TJ OLYMPIA Galanta

Príprava a zabezpečenie činnosti mládeže v atletike

Galanta
1.1.-31.12.2017

7 000

5.

FOOTBALLANDIA

Podpora športujúcich detí a mládeže mesta Galatna

Galanta
16.1.-31.12.2017

3 000

6.

Šortový klub ARKÁDIA GALANTA

Činnosť ŠK Arkádia Galanta 2017

SR a zahraničie
1.1.-31.12.2017

15 000

7.

Tenisový klub Slovan Galanta

Rozvoj a podpora športových aktivít mládeže.
Hľadanie tenisových talentov

8.

KO Box Club Galanta

9.

Tenisové kurty
Slovan Ga r. 2017

7 500

Zabezpečenie činnosti klubu (A-H)

1.1.-31.12.2017

8 000

BASKETBALOVÝ KLUB JUNIOR
GALANTA

Rozvíjanie basketbalových zručností detí a mládeže

1.1.-31.12.2017

3 500

10.

Gymnázium s VJM Galanta

Prevádzka krytej plavárne pre verejnosť

1.1.- 31.12.2017

3 000

11.

Stolnotenisový oddiel TJ Gasto
Galanta

Zvýšenie kvality súťažných družstiev, reprezentácia
mesta

1.1. - 31.12.2017

8 000

12.

Boxing club Galanta

Rozvoj boxerských a kickboxerských športov v
meste Galanta

1.1.- 31.12.2017

3 500

Dotácia na činnosť

Galanta
1.1.-31.12.2017

300

13.
14.

KLUB PRIATEĽOV TURISTIKY
GALANTA
Telovýchovná jednota Galanta Mestská časť Hody

Činnosť klubu futbalového oddielu

15.

Modelársky klub "Delfín" Galanta

Rozvoj modelárskej činnosti

16.

KLUB KULTURISTIKY A SILOVÉHO
TROJBOJA

Činnosť KKST Gyevát Galanta

17.

Galantská Interliga

Galantská Interliga 2017

18.

Hanza Galanta

Hokej a hokejbal 2017

19.

FC SLOVAN Galanta

Činnosť FC SLOVAN Galanta

20.

Miesta akčná skupina Galanta

CYKLOAKTIVITY

21.

Branislav Šablatúra

22.

MRM MOTORŠPORT GALANTA*
*žiadosť podaná po termíne, dňa 20.01.2017

Šport.areál MČ Hody
1.1.-31.12.2017

4 000

Galanta
1.1.- 31.12.2017

600

2017

1 500

SOŠT Galanta
26.3.-5.11.2017

3 000

Hokejbal.ihrisko ZŠ
Sever GA, TT, SA
1.1.-31.12.2017
Galanta
1.1.-31.12.2017

800
100 000

01.02.-31.12.2017

500

RANČ NA STRIEBORNOM JAZERE GALANTA,
WESTERNOVÉ PRETEKY

apríl - október

600

Rozvoj motoršportu

Galanta, 2017

0

Spolu:
Rezerva:
Celkom:

180 300
24 700
205 000

V Galante 25.01.2017
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