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Zápisnica
z riadneho zasadnutia Komisie športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante
konaného dňa 14. 10. 2015.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:

1) Informácia o príjmoch a výdavkoch za september 2015 - SŠZ.
2) Koncepcia revitalizácie športových zariadení na území mesta
Galanta
3) Informatívna správa o úspechoch športovcov za rok 2015.
4) Navýšenie dotácii pre ŠK a TJ
5) Rôzne.

Otvorenie:
Mgr. Zsolt Barczi predseda komisie privítal na zasadnutí komisie športu, mládeže a telenej výchovy
p. primátora Petra Pašku , p. Luciu Galambosovú zástupkyňu prednostu ,vedúcu odd. ŠkKaŠ Mgr.
Katarínu Barcziovú, poslanca MsZ Ing. Františka Gauliedera, riaditeľa Správy športových zariadení
p. Štefana Vargu ako i všetkých členov komisie a oboznámil ich s programom zasadnutia.
Navrhnutý program zasadnutia bol jednomyseľne schválený.
Bod č. 1) Informácia o príjmoch a výdavkoch za september 2015 - SŠZ.
Písomná správa o príjmoch a výdavkoch bola doručená členom komisie s pozvánkou.
p. Varga – informoval prítomných o príjmoch a výdavkoch SŠZ za september 2015 porovnaním
s predošlým rokom. Informoval o prebiehajúcich prácach výmeny okien na ŠH.
Ing. Gaulieder – požiadal o informáciu či je časové plnenie prác výmeny okien dodržané v zmysle
harmonogramu,
p. Varga – zatiaľ sme v termine, ovplyvňuje to počasie, oprava strechy sa začne v novembri,
stavebný dozor zabezpečí p. Bartek z MsU Galanta.
Mgr. Gál – či je na výmenu okien zmluva o dielo a v akej sume,
p. Galambosová – rozpočet na výmenu okien ŠH bol 43 000 €, zmluva je uzatvorená na 40 800 €
čím vznikla úspora 2 200 €.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informáciu o príjmoch
a výdavkoch SŠZ za september 2015 berie na vedomie.
Bod č. 2) Koncepcia revitalizácie športových zariadení na území mesta Galanta
Materiál bol doručený všetkým členom komisie spolu s pozvánkou.
p. Varga – uviedol, že Koncepcia revitalizácie športových zariadení na území mesta Galanta bola
vypracovaná na základe požiadavky Ing. Gauliedera a uznesenia komisie ŠMaTV MsZ na
septembrovom zasadnutí . Koncepcia opisuje aktuálny stav športovísk a športových zariadení Mesta
Galanta, návrh možností financovania ako i navrhované riešenia a zoznam rekonštrukcií
jednotlivých športovísk s poradím dôležitosti. Celková suma na revitalizáciu športovísk a
športových zariadení cca 529 000 € v tom na revitalizáciu štadióna je cca 178 000 € , na
revitalizáciu Domu športu cca 74 000 € a na revitalizáciu športovej haly cca 277 500 €.
Mgr. Barczi – či je aktuálna položka na výmenu oplotenia vo výške 60 000 €,
p. Varga – ide o betónové oplotenie v dĺžke 800 m, položka je aktuálna ,
p. Takács – odporúča do revitalizácie zaradiť aj obnovu atletického oválu,
Mgr. Tábori – aká bude palubovka,
p. Varga – je viac cenových ponúk, vyhovujú parkety,
Ing. Gaulieder – doporučuje osloviť porovnávacie štúdio na povrchy parkiet, treba univerzálnosť,
Mgr. Gál – pri predložení koncepcie očakával harmonogram prác, čo podporovať z pozície
riaditeľa, určiť priority,
p. Varga – všetky uvedené opravy sú potrebné, priority sa určia podľa financií, navrhuje stretnutie
po určení výšky financií na rekonštrukciu a revitalizáciu športovísk.

2
Mgr. Gál - navrhuje vonkajšiu opravu a potom vo vnútri,
Ing. Gaulieder – doporučuje buď postaviť priority alebo robiť podľa finančných možností, poradie
dôležitosti,
p. Takács – palubovka sa považuje za prioritu,
Mgr. Benkovics – doporučuje preveriť, či sa výmena podlahy nedá financovať po čiastkach,
p. Varga - ak sa nájde dodávateľ, čo bude súhlasiť, dá sa zabezpečiť financovanie po čiastkach,
Mgr. Tábori – doporučuje financovanie opravy strechy vo výške 25 000 € nad Arkádiou
zabezpečiť spoluúčasťou nájomcu,
Ing. Gaulieder – dopručuje spoluúčasť počas nájmu s alikvótnou čiastkou podieľania na
spolufinancovaní na oprave strechy,
p. Paška, primátor mesta – uviedol, že opravy na Arkádii boli v réžii nájomcu, preto je
symbolické nájomné.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante Koncepciu revitalizácie
športových zariadení na území mesta Galanta berie na vedomie a riaditeľovi SŠZ odporúča
vykonať prieskum možností rekonštrukcie palubovky ŠH a možností spôsobu financovania.
Bod č. 3) Informatívna správa o úspechoch športovcov za rok 2015.
Informatívne správy o úspechoch športovcov o jednotlivých ŠK a TJ boli doručené s pozvánkou.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante prerokovala informatívne správy
o úspechoch športovcov a predložený materiál berie na vedomie.
Bod č. 4) Navýšenie dotácii pre ŠK a TJ
Mgr. Barczi informoval prítomných o úprave rozpočtu , ktorý bol schválený dňa 29.9.2015 na
zasadnutí MsZ. V oblasti na rozvoj športu bola výška dotácií navýšená o 35 000 €. Čiastka 15 000
€ bola zaslaná primátorom mesta FC Slovan Galanta a čiastka 20 000 € bude prerozdelená pre
zostávajúce ŠK,TJ , v zmysle Uznesenia MsZ gestorom bude komisia športu., mládeže a telesnej
výchovy.
p. Takács – uviedol, že úpravou rozpočtu bolo schválených 3000 €, na zabezpečenie tribúny pre ZŠ
SNP, miniprojekt bol spracovaný na vyše 6000 €, doporučuje navýšiť dotáciu pre TJ Olympia za
účelom príspevku na úhradu tribúny,
Ing. Gaulieder – doporučuje pozrieť dodávateľov prístreškov, je potrebný prístrešok so sedením
a nie reprezentatívny, dotácia má slúžiť na podporu športu nie na investície
Mgr. Gál – uviedol, že zabezpečenie prístrešku pre ZŠ SNP je trojročné úsilie, potrebná je
trojstupňová tribúna, nie je iba pre potreby žiakov, ale najmä pre verejnosť,
Mgr. Tábori – navrhuje podať žiadosť na finančnú komisiu na navýšenie finančných prostriedkov
na zabezpečenie tribúny vo výške 6000 € nakoľko čiastka 3000 € nepostačuje,
Ing. Gaulieder – odporúča predsedovi komisie ŠMaTV prekonzultovať možnosť riešenia tejto
aktivity, jej finančného zabezpečenia s predsedom komisie finančnej
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante odporúča finančnej komisii
prehodnotiť výšku finančných prostriedkov 3000 € poskytnutú na zabezpečenie tribúny pre
ZŠ SNP.
p. Paška, primátor mesta – uviedol, že má informáciu od rodičov detí, ktoré navštevujú FC
Slovan, že si musia hradiť cestovné náklady detí na zápasy, nakoľko klub má nedostatok financií.
Ing. Gaulieder - navrhuje vykonať kontrolu kontrolórom mesta zameranú na účelovosť využitia
dotácie poskytnutej pre FC Slovan v rokoch 2013,2014,2015. Ak nebude vykonaná kontrola,
požiada o audit v FC Slovan Galanta.
p. Takács – navrhuje kontrolu vo všetkých ŠK,OZ, uviedol, že v roku 2014 bola v FC Slovan
kontrola.
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Návrh komisie na prerozdelenie dotácie pre ŠK a TJ:
navrhnutá dotáciaNázov zariadenia
úprava rozpočtu
P. č.
1
Mestský kolkársky klub
1 800
2
BC Tvrdá päsť
1 000
3
ŠK Arkádia
3 500
4
TJ Olympia
1 700
5
Klub kulturistiky a silového trojb.
400
6
Footballandia OZ
1 500
7
Boxing club Galanta
1 000
8
TJ Gasto
2 000
9
Basketball club JUNIOR
1 000
10
KO BOX CLUB
2 000
11
Tenisový klub Slovan
1 700
12
Modelársky klub "Delfín"
150
13
TJ Galanta mestská časť Hody
1 000
14
OZ Hanza Galanta
200
15
Miestny kynologicklý klub Hody
100
16
OZ Interliga
600
spolu:
19 650
Tento návrh bol komisiou jednohlasne schválený.
Mgr. Barczi - uviedol, že zostávajúca rezerva je vo výške 750 € .
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante sa uzniesla , že predseda komisie
ŠMaTV prerokuje s predsedom finančnej komisie možnosť poskytnutia dotácie z rezervy
účelovo viazanej na materiálové zabezpečenie pre plavca Ádáma Bukora vo výške 500 €.
p. Paška, primátor mesta – informoval prítomných, že pred zasadnutím MsZ v mesiaci november
sa uskutočnení sedenia zamerané na nové zásady prerozdeľovania dotácií v oblasti športu
a kultúry.
Bod č. 5) Rôzne
Predseda Mgr. Barczi privítal na zasadnutí p. Szokolovú predsedkyňu OZ Miestna akčná skupina.
p. Szokolová – informovala prítomných o organizovaní športových podujatí v spolupráci s mestom
Galanta v rámci európskej mobility. Uviedla, že v roku 2016 sú plánované tri akcie v rámci
európskej mobility a požiadala o zabezpečenie týchto podujatí Mesto Galanta.. Požiadala tiež
o informáciu, na ktoré oddelenie MsÚ sa má obrátiť pri organizovaní športových akcií.
Mgr. Barcziová – informovala prítomných, že návrh rozpočtu na rok 2016 pre oblasť športu bol
navýšený v kapitole 08.1.0 športové súťaže organizované mestom – kde boli zaradení a finančne
podporené aj tieto aktivity. Mgr. Barcziová ďalej uviedla, že kalendár podujatí na rok 2016, bude
zmenený, oddelene bude oblasť kultúry a športu. Predsedovia ŠK,TJ, škôl a šk. zariadení budú
pracovníčkou MsKS p. Báncziovou oslovený o zaslanie plánovaných športových a kultúrnych
podujatí v roku 2016 v termíne do 15.11.2015.
Ing. Gaulieder – požiadal členov o prehodnotenie možnosti požiadať VÚC Trnava o symbolickú
úhradu za prenájom ihriska v SOŠT pre účely Interligy, nakoľko je to škola patriaca pod VÚC
Trnava.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante sa uzniesla , že predseda komisie
ŠMaTV prerokuje s poslancami VÚC TT žiadosť o zníženie poplatku za prenájom ihriska
v SOŠT pre účely Interligy.
Predseda komisie záverom uviedol, že nasledujúce zasadnutie sa bude konať 2. 11. 2015 o 1530
hod, poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Mgr. Zsolt Barczi v.r.
predseda komisie
V Galante, dňa 15.10.2015
Zapísala: H. Mészarosová

