Zápisnica
zo zasadnutia Komisie športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante
konaného dňa 17. 03. 2021
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Žiadosť ŠK Arkádia o finančnú podporu na rozšírenie telocvične.
2. Návrh na pridelenie dotácií pre oblasť „Rozvoj telesnej kultúry“ na rok 2021.

Otvorenie:
Zoltán Szelle, predseda komisie, privítal na zasadnutí komisie športu, mládeže a telesnej výchovy
MsZ všetkých prítomných a oboznámil ich s programom.
Komisia jednohlasne odsúhlasila program zasadnutia.
Bod č. 1) Žiadosť ŠK Arkádia o finančnú podporu na rozšírenie telocvične.
Materiál obdržali všetci členovia komisie elektronickou formou.
Zoltán Szelle – privítal prítomných, predstavil hostí, a požiadal Ing. Mariána Juchu o uvedenie
predmetného materiálu.
Ing. Marián Jucha - informoval prítomných o zámere rozšíriť telocvičňu ŠK Arkádia a vysvetlil
členom komisie dôvod žiadosti ŠK Arkádia o finančnú podporu na rozšírenie telocvične.
Zoltán Szelle – doplnil informácie a požiadal riaditeľa SŠZ mesta Galanta Štefana Vargu, aby sa
vyjadril k predmetnému materiálu.
Štefan Varga – informoval prítomných, že SŠZ mesta Galanta nemá záujem sa spolupodieľať na
danom projekte, nakoľko už pripravuje vlastný projekt obnovy Domu Športu, ktorým sa chce tiež
uchádzať o dotáciu a predpokladá, že by sa dva projekty z jednej organizácie neschválili.
Zoltán Szelle – požiadal PhDr. Marcelu Mazsárovú , projektovú manažérku mesta Galanta, aby vysvetlila
členom komisie, aký je postup pri žiadaní dotácií.
PhDr. Marcela Mazsárová – priblížila prítomným postup pri podávaní žiadostí a zároveň uviedla, že mesto
Galanta už nedokáže zabezpečiť dokumentáciu a potrebné doklady na rozšírenie danej telocvične z dôvodu
krátkosti času do uzavretia podávania žiadostí.

Zoltán Szelle – sa vyjadril, že ŠK Arkádia má kompletnú dokumentáciu pripravenú a čaká už len
na vyjadrenie súhlasu o poskytnutie finančnej podpory zo strany komisie ŠM a TV a MsZ.
Peter Tomič – sa informoval, koľko trvala príprava dokumentácie zo strany ŠK Arkádia.
Zoltán Szelle – sa vyjadril, že približne pol roka.
Peter Tomič – sa vyjadril, že mesto v tom prípade to už určite nestihne.
Mgr. Juraj Bottka – sa vyjadril, že podľa jeho názoru keby mesto chcelo to stihne. Od začiatku
bolo všetko riešené tak, že to bude robiť ŠK Arkádia a nikto to s nikým nekonzultoval.
Zoltán Szelle – sa vyjadril, že ŠK Arkádia by bola rada keby to robí mesto, ale žiaľ v tejto situácii
sa to nedá zrealizovať cez mesto. Samozrejme ak poslanci mesta rozhodnú tak, že to má byť
realizované cez SŠZ bude klub rozhodnutie akceptovať.
Mgr. Juraj Bottka – sa informoval, že koľko organizácií bude uvedenú telocvičňu využívať a aké
športové pomôcky k tomu budú potrebovať.

Zoltán Szelle – sa vyjadril, že tam bude trénovať oddiel Karate, Judo a Gymnasticky , ktoré patria
pod ŠK Arkádia a prevažne využívajú žinenky.
Mgr. Juraj Bottka – sa informoval, že či by nestačilo ak by sa v športovej hale rozložili žinenky.
Štefan Varga – sa vyjadril, že by to stačilo. Zároveň uviedol, že ani SŠZ nedokáže pripraviť
dokumentáciu na podanie žiadosti o dotáciu na rozšírenie telocvične do dvoch týždňov.
Mgr. Juraj Bottka – sa informoval, že koľko bude stáť projekt obnovy Domu Športu.
Štefan Varga – sa vyjadril, že približne 110 000€.
Mgr. Juraj Bottka – konštatoval, že tam bude treba hľadať z mestských peňazí tiež asi 50 000€.
Štefan Varga – sa vyjadril, že v tej výzve do ktorej sa chce zapojiť SŠZ bude nižšia spoluúčasť.
Mgr. Juraj Bottka – sa vyjadril, že je ochotný podporiť malé gymnastky, ale prečo im treba stavať
väčšiu telocvičňu keď im stačí rozložiť žinenky v športovej hale, alebo v nejakej telocvični na škole
v meste.
Zoltán Szelle – sa vyjadril, že ak bude zväčšená telocvičňa budú používať aj bradlá, kruhy, penové
doskočisko a na to už športová hala nebude dostačovať.
Zsolt Takáč – sa vyjadril, že podľa toho čo bolo povedané dosť mení situáciu to, že mesto nie je do
uzatvorenia podávania žiadosti schopné zabezpečiť potrebnú dokumentáciu a preto je za podporu
projektu ŠK Arkádia.
Zoltán Szelle – informoval prítomných, že k tomuto projektu je podaná na mesto zo strany ŠK
Arkádia aj žiadosť o prenájom pozemku, na ktorom má stáť uvedená časť telocvične.
Mgr. János Marsall – sa vyjadril, že pre neho snaha budovať ďalšiu telocvičňu na území mesta znamená,
že máme málo kapacít v telocvičniach ktoré tu sú a to nie je pravda. Mimo vyučovací proces a cez víkendy
sú telocvične prázdne a preto sa treba pozrieť aj z iného pohľadu na vec. Treba podporiť mesto tak, že sa
budú klubom prenajímať telocvične na školách.

Zoltán Szelle – sa vyjadril, že rozkladať a skladať stále žinenky v telocvični vedie k zničeniu
žineniek nehovoriac o tom, že sú dosť ťažké a deťom robí problém manipulovať s nimi. ŠK Arkádia
potrebuje na tréning špeciálnu telocvičňu, ktorá je teraz v priestoroch ŠK Arkádia je už malá.
Milan Bičan – sa vyjadril, že si váži každú prácu ktorú kluby robia, ale ak máme priestory, ktoré by
sa dali využiť tak je naklonený tomu, aby sa využívali tieto priestory ktoré už máme. Ak odsúhlasí
komisia poskytnutie podpory vo výške 30 000€ a spoločnosť Samsung uvedenú sumu mestu
neposkytne ako sa bude postupovať potom.
Zoltán Szelle – sa vyjadril, že v prípade ak sa nepodarí pokryť projekt z financií ako sa teraz
predpokladá, potom sa v projekte nebude pokračovať.
Mgr. Juraj Bottka – sa informoval, že prečo spoločnosť Samsung neposkytne dotáciu priamo ŠK
Arkádia.
Zoltán Szelle – sa vyjadril, že sa boli informovať v spoločnosti Samsung a dostali odpoveď, že sa
to takto nedá riešiť.
Mgr. Juraj Bottka – vyjadril presvedčenie, že cez o. z. Samsung by sa to dalo určite riešiť.
Zsolt Takács – sa vyjadril, že komisia nemá kompetencie určovať mestu pridelenie finančných
prostriedkov. Jediné čo komisia môže je vyjadriť súhlas, alebo nesúhlas s podporou uvedeného
projektu.
Mgr. Juraj Bottka – vyjadril presvedčenie, že to zase speje k tomu, že mesto sa zbaví
zodpovednosti a prenechá riešenie projektu inej organizácii, ako to bolo aj v prípade kaštieľa.
Zoltán Szelle – navrhol hlasovať o podpore projektu rozšírenia telocvične ŠK Arkádia
a o uzatvorení nájomnej zmluvy medzi mestom Galanta a ŠK Arkádia o prenájme pozemku, na
ktorom je plánovaná výstavba telocvične.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante v pomere 4 za 2 sa zdržali 1
nehlasoval podporuje projekt rozšírenia telocvične ŠK Arkádia a o d p o r ú č a MsZ
schváliť uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi mestom Galanta a ŠK Arkádia o prenájme
pozemku, na ktorom je plánovaná výstavba telocvične.

Bod č. 2) Návrh na pridelenie dotácií pre oblasť „Rozvoj telesnej kultúry“ na rok 2021.
Materiál obdržali všetci členovia komisie elektronickou formou.
Zoltán Szelle – Uviedol predmetný materiál
Mgr. Juraj Bottka – navrhol skrátiť navrhované čiastky o 50% a určiť zúčtovanie pridelenej časti
pre každú organizáciu do 30.6.2021
Zoltán Szelle – sa vyjadril, že dotácie sú vždy vyplácané po častiach a keď nezúčtujú
predchádzajúcu časť správne nemajú nárok na nasledujúcu časť.
Mgr. Juraj Bottka – vyjadril presvedčenie, že kluby nebudú schopné naplno využiť dotácie kvôli
pandémii. Ďalej sa vyjadril, že bude žiadať hlavného kontrolóra mesta Galanta o kontrolu všetkých
dotácií na šport v roku 2020, lebo si myslí, že niektoré kluby neboli schopné použiť financie už
v roku 2020 naplno a potom nastáva otázka ako zúčtovali.
Ing. Milan Zeleňák – sa vyjadril, že je podľa neho viac ako isté, že športové aktivity do mája
nebudú.
Zsolt Takáč – sa vyjadril že podľa neho po veľkonočných sviatkoch sa povolí športovanie. Navrhol
rozdeliť 50% financií z navrhovaných položiek s povinnosťou zúčtovať do 30.6.2021 a v júli
prerozdeliť zostávajúcu časť podľa aktuálnej situácie.
Milan Bičan – sa vyjadril, že ak budú chcieť, zdokladujú kluby použitie financií na hocičo aj keď
sa nebude súťažiť.
Mgr. Juraj Bottka – sa informoval, že v akom zmysle boli minulý rok špecifikované položky na
ktoré sa mohli financie použiť.
Ing. Tibor Drozd – uviedol, že na základe požiadaviek kubov a nariadenia komisie ŠM a TV sa
v zmluvách uviedlo všetko na čo kluby dotáciu žiadali.
Mgr. Juraj Bottka – sa informoval, že či všetky kluby splnili formálnu stránku určenú výzvou.
Ing. Tibor Drozd – sa vyjadril, že všetci žiadatelia splnili formálne požiadavky určenú výzvou.
Mgr. Juraj Bottka – navrhol FC Slovan Galanta prideliť do 30.6.2021 len 25 000€
Milan Bičan – sa vyjadril, že s uvedeným návrhom Mgr. Juraja Bottku nesúhlasí. Ak znížime
každému o 50% tak každému.
Ing. Tibor Drozd – sa vyjadril, že po 30.6.2021 sa bude musieť vypísať výzva na zostávajúcu časť
a financie, ktoré do tej doby nebudú klubmi použité z pridelenej dotácie budú musieť vrátiť do 5 dni
od dňa zúčtovania použitej sumy a tieto financie potom bude môcť komisia znova prerozdeliť.
Mgr. Juraj Bottka – navrhol určiť, že pokiaľ športový klub nezúčtuje pridelenú dotáciu správne
a úplne, nebude mať nárok na dotáciu v nasledovnom roku. Ďalej sa vyjadril, že nie je v poriadku,
že niektoré kluby deklarujú v žiadostiach výchovu mládeže a potom 70% dotácie minú na platy
dospelých. Informoval prítomných, že podľa jeho informácií od manažéra mládeže klubu FC
Slovan Galanta, klub použil na mládež len 24 000€ z 90 000€ ktorá im bola pridelená napriek tomu,
že mali v zmluve povinnosť použiť 40% dotácie na mládež. Teraz žiadajú 120 000€
Zoltán Szelle – sa vyjadril, že žiadať môžu koľko chcú, ale komisia navrhne koľko uzná za vhodné,
podľa neho kluby nevyužívajú všetky možnosti financovania napríklad málo klubov je poberateľom
2%.
Milan Bičan - sa informoval, či by sa nedalo zlúčiť niektoré kluby lebo je v meste viacero klubov
z rovnakého športu.
Zoltán Szelle – sa vyjadril, že každý má právo založiť hocijaký klub ak spĺňa zákonné požiadavky.
Zsolt Takáč – navrhol zvolať stretnutie komisie po 30.6.2021 kde sa vykoná kontrola dodržania
účelu dotácií a potom zvolať kluby na vysvetlenie použitia prostriedkov.

Zoltán Szelle – navrhol hlasovať o rozdelenie 50% financií z navrhovaných položiek, podľa
predloženého zoznamu s povinnosťou zúčtovať do 30.6.2021 a v júli prerozdeliť zostávajúcu časť
podľa aktuálnej situácie.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante jednohlasne o d p o r ú č a MsZ
schváliť návrh rozdelenia dotácií v zmysle tabuľky, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.
Členovia komisie pokračovali v diskusii. Predseda komisie sa 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 17.03.2021
Zapísal: Ing. Tibor Drozd
Návrh Komisie športu, mládeže a TV na rozdelenie dotácií pre oblasť „Rozvoj telesnej
kultúry“ na rok 2021
Termín uzávierky prijímania žiadostí určený výzvou 05.02.2021

Rozpočet v €

200 000

Navrhnutá
výška dotácie
na rok 2021
v€

P. č.

Názov zariadenia

Názov projektu

Miesto a termín začatia
a ukončenia realizácie

1

Mestský kolkársky klub
Slovan Galanta

Dotácia na činnosť MKK
Slovan Galanta v roku
2021

Galanta 1.1.2021 -31.12.2021

4 500

2

BC "TVRDÁ PÄSŤ" Galanta

Box Galanta

Galanta 1.1.2021 -31.12.2021

750

3

Paintball, airsoft klub
Galanta

Príprava na Slovenskú
paintballovú ligu

Galanta 1.1.2021 -31.12.2021

800

4

Hanza Galanta

Hokej a hokejbal a
bedminton 2021

Galanta 1.1.2021 -31.12.2021

500

5

Gymnázium s VJM Galanta

Dotácia plavárne

Galanta 1.1.2021 -31.12.2021

1 500

6

Boxing club Galanta

Rozvoj boxerských a
kickboxerských športov v
meste Galanta

Galanta 1.1.2021 -31.12.2021

2 000

7

Miestna akčná skupina
Galanta

Cykloaktivity v našom
meste

Galanta 1.1.2021 -31.12.2021

900

8

FC SLOVAN Galanta

Výchova futbalovej
mládeže 2021

Galanta 1.1.2021 -31.12.2021

50 000

9

Biliardový klub Galanta

Galantská biliardová liga

Galanta 1.1.2021 -31.12.2021

0

10

OZ Cykloklub Galanta

Zahájenie tréningovej
cyklistickej pumpovacej
dráhy Pumppark pre deti a
mládež

11

BASKETBALOVÝ KLUB
JUNIOR GALANTA

Rozvíjanie basketbalových
zručností detí a mládeže

Galanta 1.1.2021 -31.12.2021

Galanta 1.1.2021 -31.12.2021

0

2 150

12

FOOTBALLANDIA

"Zdravá Galanta"

Galanta 1.1.2021 -31.12.2021

2 000

13

Športový klub ARKÁDIA
GALANTA

Činnosť ŠK ARKÁDIA
GALANTA 2021 a
memoriál Juraja Gyeváta v
silovom dvojboji

Galanta 1.1.2021 -31.12.2021

12 500

14

RC Bambulkovo

Športová škôlka

Galanta 1.1.2021 -31.12.2021

600

15

Telovýchovná jednota
Olympia GALANTA

16

Modelársky klub "Delfín"
Galanta

Rozvoj modelárskych
aktivít

Galanta 1.1.2021 -31.12.2021

350

17

OZ Feedrový klub Galanta

Podpora OZ Feedrový
klub Galanta - sezóna
2021

Galanta 1.1.2021 -31.12.2021

200

18

Klub priateľov turistiky

Dotácia na činnosť
a na 15. ročník Klubovej
kolkárskej ligy

Galanta 1.1.2021 -31.12.2021

200

19

V - Kings

Rodina aj deti – hrajme
tenis všetci

Galanta 1.1.2021 -31.12.2021

0

20

Stolnotenisový oddiel T. J.
”G A S T O” Galanta

Zvýšenie kvality hry
súťažných družstiev,
reprezentácia mesta

Galanta 1.1.2021 -31.12.2021

6 000

21

GALANTSKÁ INTERLIGA

Galantská Interliga 2021

Galanta 1.1.2021 -31.12.2021

1 000

22

Branislav Šablatúra

Galanta 1.1.2021 -31.12.2021

350

23

Tenisový klub Slovan
Galanta

Galanta 1.1.2021 -31.12.2021

2 250

24

Miestny kynologický klub
Hody

Činnosť MKK Hody v roku
2021

Galanta 1.1.2021 -31.12.2021

350

25

Dogdancing Club Slovakia

Dogdancing v Galante

Galanta 1.1.2021 -31.12.2021

250

26

KO Box Club Galanta

Športové podujatia v
Galante 2021

27

CAPOEIRA GALANTA

CAPOEIRA GALANTA

V Galante 17.03.2021

Rozvoj pohybovo nadanej
Galanta 1.1.2021 -31.12.2021
mládeže v atletike

RANČ NA
STRIEBORNOM JAZERE
GA, WESTERNOVÉ
PRETEKY
Rozvoj a podpora
športových aktivít
mládeže. Hľadanie
tenisových talentov

Galanta 1.1.2021 -31.12.2021

2 000

5 000

Galanta 1.1.2021 -31.12.2021

500

Spolu rozdelené

96 650

Rezerva

103 350

