Zápisnica
z riadneho zasadnutia komisie mládeže, telesnej výchovy a športu MsZ
konaného dňa 12. 11. 2013 v Galante
Prítomní:
/ podľa prezenčnej listiny/
Program:
1. Informácia o príjmoch a výdavkoch za október 2013 - SŠZ
2. Informatívna správa o úspechoch športovcov za rok 2013
3. Vyhodnotenie činnosti členov komisie
4. Rôzne
Otvorenie
Mgr. Zsolt Barczi predseda komisie privítal na zasadnutí všetkých prítomných oboznámil ich
s programom zasadnutia a zároveň navrhol zvolať začiatkom mesiaca december zasadnutie
komisie s nasledovným programom : prejednať návrh plánu práce na rok 2014 a prerokovať
návrh výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v roku 2014
v oblasti športu. S jeho návrhom všetci prítomní členovia komisie súhlasili.
Bod č. 1.) Informatívna správa o príjmoch a výdavkoch za október 2013 – SŠZ
p.Varga – informoval prítomných o príjmoch a výdavkoch SŠZ za obdobie október 2013.
Písomnú správu obdržali všetci členovia komisie na zasadnutí.
Mgr. Zsolt Barczi – požiadal o podanie informácie o stave palubovky v ŠH.
p. Varga – pred dvomi rokmi boli vyduté parkety od vtedy sa palubovka prehýba, oprava
palubovky by stála do 120 000 €.
p. Szelle – odporúča opravy začať od strechy a výmenou okien.
Mgr. Benkovič – navrhol, že je potrebné zistiť stav ŠH a prehodnotiť ho.
Komisia MTVaŠ berie na vedomie podanú správu a žiada riaditeľa SŠZ o predloženie
informatívnej správy o stave ŠH do decembrového zasadnutia komisie MTVaŠ MsZ
tj. do 10.12.2013.
Bod č. 2) Informatívna správa o úspechoch športovcov za rok 2013
Materiál bol doručený e-mailom všetkým členom komisie s pozvánkou .
Komisia MTVaŠ berie na vedomie správy bez pripomienok.
Bod č. 3) Vyhodnotenie činnosti členov komisie
Mgr. Zsolt Barczi - predniesol návrh vyplatenia odmien za II. polrok 2013 pre členov
komisie – odborníkov z radov občanov.
Komisia jednohlasne odsúhlasila návrh na vyplatenie odmien.

Bod č. 4) Rôzne
Mgr. Alica Orbánová – oboznámila prítomných o požiadavke Trnavského samosprávneho
kraja o zaslania návrhov úspešných športovcov za rok 2013 z Mesta Galanta z dôvodu
vyhlásenia ankety „Športovec roka 2013“. Na základe odporúčaní jednotlivých ŠK a TJ
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predložila nasledovný zoznam navrhovaných športovcov: Ladislav Sárkany – tréner boxu KO
BOX CLUB, Jozef Wiltschka – hráč a tréner stolnotenisového klubu GASTO Galanta, Bíro
Bálint – hráč stolnotenisového klubu, Richard Jozef Brooks – člen BROOKS Basketball
CLUBU, Kristína Hegedűsová – členka Mestského kolkárskeho klubu Galanta.
Členovia komisie MTVa Š sa uzniesli a v rámci ankety „Športovec roka 2013“ zaslať
návrh na ocenenie pre nasledovných športovcov: p. Ladislav Sarkany- dospelý
jednotlivec, p. Jozef Wiltschka –dospelý jednotlivec, Richard Jozef Brooks – žiak, Bíro
Bálint – dorast.
Na záver predseda poďakoval za účasť. Ďalšie zasadnutie komisie sa uskutoční 10. decembra
2013 o 15 00 hod. Materiál a pozvánka budú doručené e-mailom.

Mgr.Zsolt Barczi v.r.
predseda komisie

V Galante 13.11.2013
Zapísala: H. Mészarosová
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