Zápisnica
z riadneho zasadnutia Komisie športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante
konaného dňa 27. 05. 2020
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Návrh zmlúv na ľadovú plochu
2. Informácia o príjmoch SŠZ za február, marec, apríl 2020
3. Analýza rozpočtu za rok 2019 – SŠZ
4. Analýza rozpočtu za rok 2019 - oblasť športu
5. Rôzne ( Návrh komisie na úsporu z rozpočtu mesta 2020 – oblasť športu z dôvodu COVID
– 19; poslanecká iniciatíva – návrh opatrení)
Otvorenie:
Zoltán Szelle, predseda komisie, privítal na zasadnutí komisie športu, mládeže a telesnej výchovy
MsZ všetkých prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia a zároveň navrhol hlasovať za
zmenu bodu č.1. na Kontrola plnenia uznesení komisie ŠMaTV .
S navrhnutou zmenou programu zasadnutia všetci prítomní členovia komisie súhlasili.
Program zasadnutia:
1. Kontrola plnenia uznesení komisie ŠMaTV
2. Návrh zmlúv na ľadovú plochu
3. Informácia o príjmoch SŠZ za február, marec, apríl 2020
4. Analýza rozpočtu za rok 2019 – SŠZ
5. Analýza rozpočtu za rok 2019 - oblasť športu
6. Rôzne ( Návrh komisie na úsporu z rozpočtu mesta 2020 – oblasť športu z dôvodu COVID
– 19; poslanecká iniciatíva – návrh opatrení)
Bod č. 1) Kontrola plnenia uznesení komisie ŠMaTV.
Zoltán Szelle – poprosil Mgr. Ivana Szolgu o uvedenie predmetného materiálu.
Mgr. Ivan Szolga – informoval prítomných o cenách nájmu na športoviskách SŠZ podľa Uznesenia
č. 112/Z-2007 Návrh zmeny organizačnej štruktúry a úpravy poplatkov Správy športových
zariadení mesta Galanta
Zoltán Szelle – sa informoval, či stále platia ceny prenájmu športových priestorov SŠZ ako boli
schválené uznesením č.112/Z-2007 MsZ.
Štefan Varga – sa vyjadril, že ceny platia rovnako do dnešného dňa. Mestské kluby majú tréning
zadarmo, ale keď organizujú turnaj, platia najnižšiu tarifu.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informatívnu správu berie na
vedomie.
Bod č. 2) Návrh zmlúv na ľadovú plochu.
Materiál obdržali všetci členovia komisie elektronickou formou.
Eva Vašáková – informovala prítomných o predmetnom materiáli.
Ing. Augustín Popluhár – sa vyjadril, že víta novú možnosť športovania v meste, ale zároveň
vyjadril obavu pri financovaní nákladov v budúcnosti.
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Peter Paška – sa vyjadril, že aj keď komunikácia so zväzom sa trošku skomplikovala, mesto má
stále záujem postaviť uvedenú ľadovú plochu, a na tento projekt budú financie zabezpečené,
nakoľko sa dnes podarilo podpísať ďalšiu zmluvu o spoluprácu so spoločnosťou Samsung, ktorá je
pripravená naďalej mestu pomáhať pri financovaní takýchto projektov.
Milan Bičan – sa vyjadril, že treba využiť možnosť výstavby ľadovej plochy.
Mgr. Juraj Bottka – sa vyjadril, že vidí problém pri financovaní nákladov na prevádzku ľadovej
plochy, zabezpečenia pedagógov a využitia uvedenej plochy.
Zoltán Szelle – sa vyjadril, že pred koronakrízou aj on podporoval uvedený projekt, ale v tomto
momente sa finančná situácia mesta trochu zhoršila a preto treba zvážiť uvedenú výstavbu.
Zuzana Gauliederová – sa informovala, že aká je výška celoročných nákladov na prevádzku.
Eva Vašáková – sa vyjadrila, že ročné náklady na prevádzku ľadovej plochy sa predpokladajú do
5000€.
Zoltán Szelle – zastavil ďalšiu rozpravu a navrhol materiál zobrať na vedomie.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informatívnu správu berie na
vedomie.
Bod č. 3) Informácia o príjmoch SŠZ za február, marec, apríl 2020.
Materiál obdržali všetci členovia komisie elektronickou formou.
Štefan Varga – informoval prítomných o predmetnom materiáli
Ing. Augustín Popluhár - sa informoval, či by pomohlo zvýšiť počet ubytovaných, ak by sa zrušila
daň z pobytu.
Štefan Varga – sa vyjadril, že mestská ubytovňa nevyberá daň z pobytu.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informáciu o príjmoch SŠZ za
február, marec, apríl 2020 berie na vedomie.
Bod č. 4) Analýza rozpočtu za rok 2019 – SŠZ
Materiál obdržali všetci členovia komisie elektronickou formou.
Štefan Varga – informoval prítomných o predmetnom materiáli.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante analýzu rozpočtu za rok 2019 –
SŠZ berie na vedomie bez pripomienok v počte 5x za 1 nehlasoval.
Bod č. 5) Analýza rozpočtu za rok 2019 - oblasť športu
Materiál obdržali všetci členovia komisie elektronickou formou.
Mgr. Lívia Gešková – informovala prítomných o predmetnom materiáli.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante analýzu rozpočtu za rok 2019 oblasť športu berie na vedomie bez pripomienok v počte 5x za 1 nehlasoval.
Bod č. 6) Rôzne
Zoltán Szelle – požiadal Štefana Vargu o uvedenie materiálu ohľadom projektu výmeny umelej
trávy na futbalovom štadióne.
Štefan Varga – informovala prítomných o projekte výmeny umelej trávy na mestskom štadióne
v spolupráci so SFZ vo výške nákladov do 300 000€ so spoluúčasťou mesta do 150 000€.
Mgr. Juraj Bottka – sa vyjadril, že vidí problém pri financovaní nákladov na uvedený projekt.
Milan Bičan – sa vyjadril, že treba zvážiť aktuálny stav umelej trávy a až na základe uvedenej
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analýzy treba zvážiť výmenu a poprípade zahrnúť do výmeny aj realizáciu vykurovania trávnika.
Štefan Varga – sa vyjadril, že podľa jeho názoru je vykurovanie nepotrebné.
Ing. Augustín Popluhár - sa informoval, že aká je stará terajšia umelá tráva a aká je životnosť
takejto umelej trávy.
Štefan Varga – sa vyjadril, že na túto trávu nie je životnosť presne daná, je to od intenzity
používania a kvality údržby. Umelá tráva na štadióne je využívaná futbalovým klubom celoročne
a prenájom pre cudzie kluby je len od decembra do marca.
Peter Paška – sa vyjadril, že bude určite menší náklad výstavby ľadovej plochy, ako výmena
umelej trávy.
Mgr. Juraj Bottka – sa vyjadril, že by bolo potrebné prehodnotiť stav všetkých areálov v školách
a možno tam by bolo treba hľadať cestu k revitalizácii.
Ing. Milan Zeleňák – sa vyjadril, že životnosť každého športoviska je priamo úmerná miere
používania a kvalite údržby.
Milan Bičan – sa informoval, či sa dopĺňa gumová výplň.
Štefan Varga – sa vyjadril, že gumová výplň sa priebežne dopĺňa.
Ing. Augustín Popluhár – sa informoval, že či by bola možnosť starú ešte použiteľnú trávu položiť
na iné ihrisko so staršou umelou trávou v meste.
Štefan Varga – sa vyjadril, že sa s uvedeným využitím starej trávy počíta.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informatívnu správu berie na
vedomie.
Zoltán Szelle – požiadal Mgr. Líviu Geškovú o uvedenie materiálu návrhu na úsporu z rozpočtu
mesta 2020 – oblasť športu z dôvodu COVID – 19.
Mgr. Lívia Gešková – informovala prítomných s kompletným návrhom.
Zoltán Szelle – sa vyjadril, že ak to správne pochopil, kluby by mali prísť v priemere o 20 % dotácie.
Petre Tomič - sa vyjadril, že on ako riaditeľ „Behu Galantou“ súhlasí s presunutím financií
určených na realizáciu behu v roku 2020 do položky úspor.
Mgr. Juraj Bottka – sa informoval, že čo bude s financiami, ktoré neboli vyčerpané klubom FC
Slovan Galanta v roku 2019 z dotácie.
Peter Paška – sa vyjadril, že mu nepríde korektné dodatočne vyplácať organizácii, ktorá
nedokázala korektne zúčtovať poskytnuté financie v roku 2019, ďalšie peniaze. Uvedené financie sa
nedajú dodatočne vyplatiť klubu, lebo sú viazané na výzvu a zmluvu o dotácii na rok 2019.
Ing. Milan Zeleňák – sa vyjadril, že žiadna organizácia na Slovensku netoleruje takéto narábanie
s financiami.
Mgr. Juraj Bottka – sa vyjadril, že až to bude dokázané, kto urobil chybu a určený vinník, až
potom treba súdiť, ale mu príde nefér sa otočiť chrbtom k ľuďom, ktorí poskytli klubu peniaze, aby
mohol klub fungovať.
Milan Bičan - sa vyjadril, aby sa peniaze vyplatili a až po zistení vinníka sprenevery vykonali
kroky k náprave problému.
Zoltán Szelle – sa vyjadril, že VZN a iné predpisy nedovoľujú poskytnúť v roku 2020 dotáciu
z roku 2019.
Ing. Augustín Popluhár – sa vyjadril, že ak nebola operácia ukončená v roku 2019, nemala byť
začatá operácia v roku 2020. Opýtal sa vedúcej oddelenia, či rok 2019 bol uzatvorený ohľadom
dotácie pre FC Slovan.
Mgr. Lívia Gešková – sa vyjadrila, že jedna zmluva o poskytnutí dotácie bola uzatvorená na 2019,
ktorá bola ukončená tak, že sa poskytla suma 68 000 €, ktorá bola aj zúčtovaná v roku 2019. Na
Účte mesta ostala suma 32 000 €, ktorá sa klubu vlani neposkytla. Druhá zmluva o poskytnutí
dotácie je uzatvorená medzi mesto a klubom na rok 2020 na základe zverejnenej výzvy a žiadosti
klubu. Poskytnutie dotácie sa uskutočňuje v zmysle odporučenia komisie športu a finančnej po
schválení MsZ. Na základe zmluvy na rok 2020 sa už odoslala 1. časť vo výške 25 000 €.
Ing. Augustín Popluhár – sa informoval, že či to nemalo byť tak, že ak klub v roku 2019
nevyúčtoval poskytnuté financie správne sa im nemala v roku 2020 poskytnúť ďalšia dotácia.
Mgr. Lívia Gešková – sa vyjadrila, že klub poskytnuté financie v roku 2019 vo výške 68 000€
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vyúčtoval v poriadku.
Peter Paška – sa vyjadril, že podľa správnosti by žiadny klub, ktorý mešká s vyúčtovaním, aj keď
len jeden deň, nemal dostať ďalšiu dotáciu, ale ak by sme brali uvedené veci takto striktne, by
nemalo dostať dotáciu veľa klubov na tento rok, lebo nedodržali stanovené kritériá. Následkom by
bolo zarezanie týchto klubov. Každý bol upozornený, že ak tento rok nedodržia kritériá, budúci rok
nedostanú dotáciu.
Ing. Milan Zeleňák – sa vyjadril, že ak nesplnili kritériá, tak nemali dostať nič.
Zsolt Takáč – sa vyjadril, že podľa jeho názoru 68 000 € bolo riadne vyúčtovaných, otázna faktúra
na nákup lôpt nebola súčasťou tohto zúčtovania.
Zoltán Szelle – požiadal prítomných sa vrátiť k vyjadreniam podľa programu.
Ing. Augustín Popluhár – sa vyjadril, že je úplne rozumné s 32 000 € neuvažovať a brať uvedenú
sumu ako rezervu.
Milan Bičan - sa informoval, či mesto navrhuje celoplošne z každej dotácie ubrať 20%.
Mgr. Lívia Gešková – sa vyjadrila, že mesto žiada komisiu, dať návrh ako ušporiť 44 000 €, čo je
20% celkovej schválenej dotácie pre šport, ale toto je len návrh úradu. Rozhodnutie je na MsZ
podľa odporúčaní komisií. Či niekomu skrátite o 20% a druhému napr. o 15%, to je na rozhodnutí
členov komisie športu a poslancoch MsZ.
Mgr. Juraj Bottka – sa vyjadril, že súhlasí s vyjadrením p. Popluhára ohľadom udelenia dotácie
pre FC Slovan a je veľmi ťažké rozhodovať o krátení dotácií klubom, lebo sa nevie, aký budú mať
program po kríze.
Zoltán Szelle – sa vyjadril, že podľa jeho názoru krátenie dotácií o 20% by malo byť pre kluby
únosné.
Peter Paška – požiadal prítomných, aby sa odosobnili a zvážili každý aspekt pri rozhodovaní. Ako
príklad uviedol uznesenie na úsporu dotácií na kultúru cca 50%.
Zsolt Takáč – sa vyjadril, že mesto malo pred zasadnutím komisie osloviť kluby a zistiť od nich,
koľko dokážu usporiť.
Mgr. Lívia Gešková – sa vyjadrila, že kluby sa neoslovili doteraz preto, lebo kvôli
epidemiologickej situácii a nariadení ÚVZSR do termínu zasadnutia komisie nikto nevedel a ani
doteraz nevie presne povedať, čo bude možné do konca roka organizovať a čo sa nebude dať.
Situácia sa každým dňom mení.
Ing. Augustín Popluhár – sa vyjadril, že nie je na rozhodnutí klubov, ale na MsZ, či zníži dotáciu.
Komisia má odporúčací charakter, ktorý má pomôcť zastupiteľstvu.
Zsolt Takáč – sa opätovne vyjadril, že aj keď komisia odporúča, aj tak sa musia kluby vyjadriť
k úspore.
Peter Paška – sa vyjadril, že pri všetkej úcte k ľuďom, ktorí sa snažia, aby Galanta žila športom, to,
že sa navrhuje zníženie dotácií o 20%, nie je žiadna tragédia. Momentálne sú oveľa väčšie
problémy, ktoré musí mesto riešiť. Mesto nebráni klubom, aby naďalej fungovali, len si každú
aktivitu budú musieť viac premyslieť a financovať vo väčšej miere z vlastných zdrojov.
Zoltán Szelle – navrhol hlasovať za návrh znížiť na položke 642 001 Dotácie pre ŠK a TJ o 20% pre každý
klub rovnako.

Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante v pomere 1x za, 5x sa zdržal
hlasovania, neodporúča MsZ schváliť návrh znížiť na položke 642 001 Dotácie pre ŠK a TJ
o 20%.
Zoltán Szelle – navrhol hlasovať za návrh znížiť na položke 642 002 Dotácie FC Slovan 2019 o 100%.

Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante v pomere 6x sa zdržal
neodporúča MsZ schváliť návrh na zníženie na položke 642 002 Dotácie FC Slovan 2019 o 100%.
Zoltán Szelle – navrhol hlasovať za návrh znížiť na položke 642002 600 Športové súťaže organizované
MsÚ o 81,42%, na položke 600 Športové súťaže organizované MsÚ (Beh Galantou - Beh oslobodenia mimorozpočtové zdroje - štartovné - hradené z príjmovej časti rozpočtu) o 100%.

Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante jednohlasne odporúča MsZ
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schváliť návrh znížiť na položke 642 002 600 Športové súťaže organizované MsÚ o 81,42% a na
položke 600 Športové súťaže organizované MsÚ (Beh Galantou - Beh oslobodenia - mimorozpočtové
zdroje - štartovné - hradené z príjmovej časti rozpočtu) o 100%.

Zsolt Takáč – navrhol uložiť OSS úlohu: poslať klubom email so žiadosťou vyjadriť sa ku kráteniu
dotácií a možnosti úspory a uvedenú informáciu predložiť poslancom do zasadnutia MsZ.
Ing. Augustín Popluhár – sa vyjadril, že hlasovaním (zdržaním sa hlasovania) komisie sa
presunula možnosť ovplyvniť úsporu mesta na finančnú komisiu.
Zsolt Takáč – sa vyjadril, že on nechce rozhodovať o tom, ktorý klub bude môcť po septembri
organizovať nejakú akciu a preto navrhol uvedenú úlohu.
Zoltán Szelle – sa vyjadril, že dotácia nie je nárokovateľná položka. Aj VUC Trnava zastavila všetky
dotácie na rok 2020 v plnom rozsahu.

Zsolt Takáč – sa vyjadril, že to nie je porovnateľná vec. VUC len dodatočne malými sumami
dotuje akcie. Položil otázku, prečo nenavrhuje mesto napríklad úsporu na nákladoch na
zamestnancov Byspravu.
Peter Paška – položil otázku, že či dobre chápe otázku pána Takáča, že má mesto radšej
vyhadzovať zamestnancov Byspravu, ale nekrátiť dotáciu klubom.
Zoltán Szelle – požiadal prítomných sa vrátiť k bodom podľa programu.
Ing. Tibor Drozd – sa vyjadril, že osobne komunikoval s predsedami klubov, ktoré už majú poskytnutú
dotáciu a kluby sú oboznámené o možnosti krátenia dotácií.
Zoltán Szelle – navrhol rozpravu o poslaneckej iniciatíve – návrh opatrení preložiť na ďalšie zasadnutie
komisie z dôvodu nejednoznačných informácií k opatreniam zo strany štátu.

Ing. Milan Zeleňák – podporil návrh p. Takáča: poslať klubom email so žiadosťou vyjadriť sa ku
kráteniu dotácií a možnosti úspory a uvedenú informáciu predložiť na MsZ.
Peter Paška – sa vyjadril, že mesto potrebuje ušetriť čo najviac peňazí a keď sa niektorý klub
vyjadrí, že dokáže ušporiť aj viac, tým sa nič nepokazí.
Mgr. Lívia Gešková – sa vyjadrila, že oddelenie naďalej bude rokovať s predsedami klubov, ktorí
ale do dnešného dňa nevedia, či budú môcť v septembri niečo uskutočniť a ak áno, za akých
podmienok. Oddelenie neustále komunikuje s klubmi a z vyjadrení väčšiny vyplynulo, že im nerobí
problém z dotácie usporiť 20% a na základe týchto informácií vznikol uvedený návrh úradu.
Mgr. Juraj Bottka – navrhol na položke 642 001 skrátiť dotáciu pre všetky kluby o 10%.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante v pomere 2x za, 3x sa zdržal
neodporúča MsZ schváliť na položke 642 001 skrátiť dotáciu pre všetky kluby o 10%.
Ing. Milan Zeleňák – navrhol hlasovať za návrh znížiť na položke 642 001 skrátiť dotáciu pre kluby
rovnomerne o 20%

Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante v pomere 1x za, 4x sa zdržal
neodporúča MsZ schváliť na položke 642 001 skrátiť dotáciu pre všetky kluby o 20%.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante jednomyseľne ukladá úlohu pre
OSS poslať klubom email so žiadosťou vyjadriť sa ku kráteniu dotácií a možnosti úspory a
uvedenú informáciu predložiť poslancom do zasadnutia MsZ.
Predseda komisie 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 27.05.2020
Zapísal: Ing. Tibor Drozd
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