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Zápisnica
z riadneho zasadnutia Komisie športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante
konaného dňa 24. 8. 2016.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:

1) Aktualizácia Rokovacieho poriadku MsZ – stanovisko,
2) Informácia o príjmoch SŠZ za máj – júl 2016,
3 ) Analýza rozpočtu za I. polrok 2016 – SŠZ,
4 ) Analýza rozpočtu za I. polrok 2016 – MsÚ - oblasť športu.
5 ) Informácia o rekonštrukcii palubovky ŠH,
6 ) FC Slovan Galanta – zabezpečenie mužstiev, pripravenosť na
sezónu 2016/2017,
7 ) Rôzne / v tom Vyhodnotenie PHSR za rok 2015 – oblasť športu/.

Otvorenie:
Mgr. Zsolt Barczi predseda komisie privítal na zasadnutí komisie športu, mládeže a telenej
výchovy MsZ všetkých prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia.
Navrhol upraviť program zasadnutia výmenou bodov, najprv prerokovať bod č. 6 a potom
pokračovať v zmysle programu.
S navrhnutým programom zasadnutia všetci prítomní členovia komisie súhlasili.
Bod č. 1) FC Slovan Galanta – zabezpečenie mužstiev, pripravenosť na sezónu 2016/2017
Zsolt Takáč, predseda FC Slovan- uviedol, že podlžnosti z roku 2015 sa vyrovnali, FC má
pravidelnú mesačnú uzávierku, po spracovaní bude poskytnutá členom komisie a poslancom. FC
nemá žiadne podlžnosti, uviedol, že bez dotácie od mesta by to nebolo možné. Informoval
prítomných o príprave zmluvy na poskytnutie dotácie pre FC Slovan od spoločnosti Samsung vo
výške 15 000 €. Uviedol, že prebieha jednanie s možným budúcim sponzorom pre FC Slovan,
ktorý nie je z Galanty. Klub v tomto roku potrebuje približne ešte 30 000 €, aby mal dostatok
financií na rok 2016, čo je o 17 000 € menej ako v roku 2015. Informoval o zmene prestupového
poriadku /možný prestup hráčov bez súhlasu kmeňového klubu/.
Ing. František Gaulieder – požiadal o poskytnutie nasledovných informácií: v čom spočíva strata
12 000 € za predošlý rok, kto je za túto pohľadávku zodpovedný; aká bola sponzorská čiastka
v roku 2016; odporúča na najbližšie zasadnutie pozvať p. Meszlényiho, požiadať účtovníčku FC
Slovan o predloženie zúčtovania FC Slovan za 1. polrok; v čom spočíva prestupový poriadok, ktorá
komisia SFZ to má na starosti; kto bude kreovať zmluvu so Samsungom, lebo je potrebné účelové
viazanie poskytnutých finančných prostriedkov na futbal, vyšpecifikovať využitie; aký je vplyv
mesta do činnosti FC Slovan.
Zsolt Takáč, predseda FC Slovan – uviedol, že do nasledujúceho zasadnutia komisie zistí, ktorá
komisia SFZ má na starosť prestupový poriadok. Informoval, že zmluva so Samsungom má byť na
sumu 45 000 €, v tom 15 000 € na podporu mládežníckeho futbalu. Bude rámcová účelovo viazaná
zmluva a uviedol, že mesto nemá vplyv na činnosť FC Slovan.
Mgr. Jozef Gál - OZ FC Slovan má štatutára, hospodára, účtovníčku, prečo nepodpíše klub
zmluvu priamo so Samsungom? Navrhol klubu dať podnet na vyšší orgán na zmenu prestupového
poriadku.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informáciu o zabezpečení
mužstiev a pripravenosti na sezónu 2016/2017 berie na vedomie a uzniesla sa, aby do
nasledujúceho zasadnutia komisie štatutár FC Slovan predložil materiály o hospodárení
klubu.
Bod č.2) Aktualizácia Rokovacieho poriadku MsZ – stanovisko
Dokumenty boli členom komisie zaslané spolu s pozvánkou.
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Mgr. Zuzana Morovičová – prítomných informovala o návrhu zmien a doplnkov Rokovacieho
poriadku MsZ, ktoré má byť súčasťou rokovania zastupiteľstva dňa 29.9.2016 a požiadala o zaujatie
stanoviska komisie.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ prerokovala návrh zmien a doplnkov
rokovacieho poriadku a jednomyseľne o d p o r ú č a článok 10 ods. 8 nechať v pôvodnom
znení bez rozšírenia o druhú a tretia vetu a tak predložiť na zasadnutie MsZ v Galante.
Bod č. 3) Informácia o príjmoch a výdavkoch za máj – júl 2016 - SŠZ.
Písomnú správu o príjmoch obdržali všetci členovia komisie s pozvánkou.
Štefan Varga – informoval prítomných o príjmoch SŠZ za uvedené obdobie.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informáciu o príjmoch SŠZ za
máj - júl 2016 berie na vedomie.
Bod č. 4 ) Analýza rozpočtu za I. polrok 2016 – SŠZ
Materiál bol doručený všetkým členom komisie spolu s pozvánkou
Štefan Varga - podrobne informovala členov komisie o čerpaní rozpočtu SŠZ za I. polrok 2016.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante - Analýzu čerpania rozpočtu SŠZ
za I. polrok 2016 - berie na vedomie bez pripomienok a o d p o r ú č a tento materiál
predložiť na rokovaní MsZ v Galante v predloženom rozsahu.
Bod č. 5) Analýza rozpočtu za I. polrok 2016 – MsÚ - oblasť športu.
Materiál bol doručený všetkým členom komisie spolu s pozvánkou.
Mgr. Lívia Gešková podrobne informovala členov komisie o čerpaní rozpočtu v oblasti športu za
I. polrok 2016.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante Analýzu čerpania rozpočtu mesta
na úseku športu za I. polrok 2016 berie na vedomie bez pripomienok a o d p o r ú č a tento
materiál predložiť na rokovaní MsZ v Galante v predloženom rozsahu.
Bod č. 6 ) Informácia o rekonštrukcii palubovky ŠH
Štefan Varga – informoval prítomných o ukončení prác na rekonštrukcii palubovky ŠH do
10.9.2016. Uviedol, že boli vykonané i nátery tatranského profilu v ŠH a nová tribúna sa bude riešiť
budúci rok. Uviedol potrebu vypracovať nový prevádzkový poriadok, aby ŠH slúžila výhradne na
šport, vylúčiť akcie, ktoré by mohli poškodiť palubovku. Informoval i o rekonštrukcii
stolnotenisovej haly, rekonštrukcii osvetlenia v dome športu
Zsolt Takáč – navrhol pripraviť SŠZ v spolupráci so športovou komisiou slávnostné odovzdanie
palubovky ŠH.
p. Štefan Varga – navrhuje zorganizovať na otvorenie rôzne športové podujatia. Na otvorení mali
by mali byť prítomní zástupcovia mesta, palubovka sa vymieňa z rozpočtu mesta.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante berie na vedomie uvedenú
informáciu o rekonštrukcii ŠH a odporúča riaditeľovi SŠZ v spolupráci s komisiou ŠMaTV
v mesiaci september zorganizovať slávnostné otvorenie ŠH.
Bod č. 7 ) Rôzne
Vyhodnotenie PHSR za rok 2015 – oblasť športu.
Materiál bol doručený všetkým členom komisie spolu s pozvánkou.
Mgr. Lívia Gešková prítomných informovala o materiáli Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta Galanta 2015-2020 a predložila Vyhodnotenie PHSR za rok 2015 v oblasti športu.
Požiadala členov o zaujatie stanoviska k pripravenému vyhodnoteniu.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ prerokovala Vyhodnotenie PHSR za rok
2015 – oblasť športu, ktoré berie na vedomie bez pripomienok a o d p o r ú č a ho
v predloženej podobe zapracovať do Vyhodnotenia PHSR mesta Galanta za rok 2015
a následne predložiť na rokovanie MsZ v Galante .
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Mgr. Zsolt Barczi – požiadal vedúcu OSS o informáciu ohľadom spracovania VZN o oceneniach.
Mgr. Lívia Gešková – uviedla, že návrh zmeny a doplnenia VZN o verejných uznaniach prešiel
interným pripomienkovým konaním, teraz sa prerokuje na zasadnutí Legislatívno-právnej komisie,
bude zverejnený cez externé pripomienkové konanie a na záver sa predloží na rokovanie MsZ.
Mgr. Gešková - informovala o tom, že sa včera uskutočnilo zasadnutie k pripravovaným
športovým podujatiam „Európsky týždeň mobility“ a „Do školy bezpečne“ za účasti zástupcov
mesta, SŠZ, OZ MAS a RÚVZ. ETM v tomto roku je vyhlásený od 16.9. do 22.9.2016.
Mesto v tomto termíne plánuje rôzne podujatia: dňa 20-21.9.2016 budú na námestí pre MsÚ
organizované prednášky pre deti základných škôl mesta o bezpečnej jazde na bicykli, prednášať
budú Mestská polícia Galanta, spoločnosť ABC zo Serede a RÚVZ Galanta. OZ MAS na uvedené
dni zabezpečí mobilné dopravné ihrisko. Pre I. stupeň ZŠ bude vyhlásená výtvarná súťaž, pre II.
stupeň súťaž pre deti a rodičov „S hadom na zebre“. Dňa 23.9.2016 sa bude konať cyklojazda
mestom Galanta.
Mgr. Gešková – ďalej informovala prítomných o tom, že Slovenský atletický zväz oslovil mesto
s ponukou organizovania „Detských atletických pretekov“ pre žiakov 1. stupňov základných škôl
mesta. Mesto túto ponuku prijalo a oddelenie spol. služieb v spolupráci so SAZ, ZŠ SNP a TJ
Olympia už pripravuje preteky v areály uvedenej školy pre všetky základné školy mesta koncom
septembra.
Predseda komisie záverom poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Mgr. Zsolt Barczi v. r.
predseda komisie

V Galante 25. 8. 2016
Zapísala: H. Mészarosová

