Zápisnica
zo zasadnutia Komisie športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante
konaného dňa 24. 11. 2020
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.

Prerokovanie návrhu VZN o dotáciách mesta Galanta
Informácia o príjmoch SŠZ za máj, jún, júl, august a september 2020
Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2021 – oblasť športu
Návrh plánu práce komisie na rok 2021
Rôzne

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) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta o poskytovaní dotácií z
rozpočtu mesta.
Materiál obdržali všetci členovia komisie elektronickou formou.
Zoltán Szelle – požiadal Mgr. Ivana Szolgu o uvedenie predmetného materiálu.
Mgr. Ivan Szolga - informoval prítomných o návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Galanta o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. Vysvetlil rozdiely medzi VZN, ktorý bol
v septembri predloženým do MsZ a aktuálne navrhovaným VZN.
Zoltán Szelle - sa informoval o tom, či je navrhovaná verzia VZN zosúladená so zákonom o športe.
Mgr. Ivan Szolga - sa vyjadril, že sa už pri pôvodnom návrhu zapracovali požiadavky, ktoré
vychádzajú zo zákona o športe.
Zoltán Szelle – navrhol hlasovať za odporučenie schváliť MsZ aktualizovaný Návrh Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Galanta o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta v predloženom
rozsahu.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante jednohlasne o d p o r ú č a
MsZ schváliť aktualizovaný Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta o
poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta v predloženom rozsahu
Bod č. 2) Informácia o príjmoch SŠZ za máj, jún, júl, august a september 2020
Materiál obdržali všetci členovia komisie elektronickou formou.
Zoltán Szelle – požiadal Štefana Vargu o uvedenie predmetného materiálu
Štefan Varga – informovala prítomných o príjmoch SŠZ za máj, jún, júl, august a september 2020
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informáciu o príjmoch SŠZ za
máj, jún, júl, august a september 2020 berie na vedomie bez pripomienok.

Bod č. 3) Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2021 – oblasť športu
Zoltán Szelle – informovala prítomných o návrhu rozpočtu na rok 2021 – oblasť športu.
Milan Bičan – sa informoval, či tento rozpočet už je schválený finančnou komisiou.
Zoltán Szelle – sa vyjadril, že uvedený rozpočet je zatiaľ len návrh MsÚ a ešte nebol
prerokovávaný finančnou komisiou.
Milan Bičan – sa vyjadril, že podľa neho bude treba zvážiť pri prideľovaní dotácií aktuálny stav
povolených športových aktivít.
Zoltán Szelle – odporučil pri prideľovaní dotácií rozdeliť poskytnutie do viacerých častí pre všetky
kluby.
Peter Paška - sa vyjadril, že pri tvorení rozpočtu sa prihliadalo na predpokladanú výšku príjmu
mesta v roku 2021. Predložená verzia je návrh MsÚ a je na komisiách, či navrhnú zmeny. Ani Beh
Galantou nie je v roku 2021 v rozpočte plánované, ale skutočnosť môže byť iná.
Peter Tomič – sa vyjadril, že Beh Galantou ešte nie je neodvolateľne zrušený. Všetko je otvorené
a bude závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie, či sa bude konať.
Mgr. János Marsall – sa informoval, že či sa ráta v rozpočte aj so skutočnosťou, že FC Slovan
Galanta už teraz predložil na rok 2021 žiadosť o podporu zo strany mesta vo výške 120 000 €.
Zoltán Szelle – sa vyjadril, že výšku dotácií ešte bude komisia prehodnocovať, lebo ak by sa
vyhovelo každej žiadosti, by sa skončilo pri viac ako 500 000€ na dotáciách.
Milan Bičan – navrhol hlasovať za schválenie výšky na dotácie na šport len na rok 2021, na ďalšie
roky zatiaľ nie.
Zoltán Szelle – navrhol hlasovať za odporučenie schváliť MsZ návrh rozpočtu na rok 2021 –
oblasť športu s nasledujúcou pripomienkou:
- navýšiť dotácie pre športové aktivity v zmysle VZN o dotáciách na 200 000 €.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ prerokovala „Návrh rozpočtu na rok
2021 – oblasť športu“ a v pomere 4 za, 2 sa zdržali o d p o r ú č a schváliť MsZ
s nasledujúcou pripomienkou :
-

navýšiť dotácie pre športové aktivity v zmysle VZN o dotáciách na 200 000 €.

Bod č. 4) Návrh plánu práce komisie na rok 2021
Zoltán Szelle – informovala prítomných o návrhu plánu práce komisie na rok 2021 a navrhol
hlasovať za schválenie uvedeného plánu.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante jednohlasne schválila plán
práce komisie na rok 2021 v predloženom rozsahu
Bod č. 6) Rôzne
Zoltán Szelle – informovala prítomných o plánovanej investícii v TC Galandia, o ktorej prítomní
ďalej diskutovali.
Zoltán Szelle – informovala prítomných o plánovanom zväčšení telocvične v Šport centre Arkádia.
ŠK Arkádia dostane od Slov. zväzu Judo ako podporu 196m2 tatami, s ktorým ŠK pokryje aj v
prípade úspešného rozšírenia telocvične celú plochu.
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 24.11.2020
Zapísal: Ing. Tibor Drozd

