Zápisnica
z riadneho zasadnutia Komisie športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante
konaného dňa 02. 09. 2020
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta o poskytovaní dotácií z rozpočtu
mesta
2. Analýza rozpočtu za I. polrok 2020 - SŠZ
3. Analýza rozpočtu za I. polrok 2020 – oblasť športu
4. Rôzne
Otvorenie:
Zoltán Szelle, predseda komisie, privítal na zasadnutí komisie športu, mládeže a telesnej výchovy
MsZ všetkých prítomných a oboznámil ich s programom.
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. Miroslava Psotu o uvedenie predmetného materiálu.
Mgr. Miroslav Psota - informoval prítomných o predmetnom materiáli. Vysvetlil rozdiely medzi
aktuálnym a navrhovaným VZN.
Zoltán Szelle - sa informoval o tom, či bude dostatočné vyčleniť 5% z podielových daní na dotácie
do budúcich rokov.
Mgr. Miroslav Psota - sa vyjadril, že pri návrhu 5% sa vychádza z odhadu výberu daní na rok
2021 a nasledujúce roky.
Milan Bičan – sa informoval, že aký bude mať dopad navýšenie okruhu žiadateľov na tých, čo
dostávali dotáciu v minulých rokoch.
Mgr. Miroslav Psota – V dôvodovej správe je uvedené, že sa do budúcnosti predpokladá podpora
aj iných odvetví ako je kultúra a šport. Rozdelenie dotácií bude v kompetencii MsZ.
Milan Bičan – vyjadril presvedčenie, že navrhovaných 50% na odmeny a výplaty z dotácie nebude
dostačujúce.
Ing. Andrej Kostka – sa vyjadril, že podľa jeho názoru treba nastaviť podporu mesta k FC Slovan
Galanta na základe rozpočtu klubu, ktorý navrhol predložiť na ďalšie zasadnutie komisie.
Zoltán Szelle – požiadal Ing. Andreja Kostku, aby sa vyjadril k navrhovanej čiastke maximálne
50% na odmeny trénerov, funkcionárov a hráčov z dotácie mesta.
Ing. Andrej Kostka – sa vyjadril, že z pohľadu klubu je 50% na odmeny málo. Rozpočet klubu
ráta s vyššou čiastkou na odmeny.
Zoltán Szelle – požiadal Ing. Andreja Kostku, aby informoval komisiu ohľadom vyberania
členských poplatkov od členov klubu.
Ing. Andrej Kostka – sa vyjadril, že členské poplatky sa vyberajú aktuálne od členov klubu do 15
rokov.
Zsolt Takáč – informoval prítomných, že porovnal VZN k dotáciám zo Serede, Šali a Galanty
a podľa jeho názoru je navrhované VZN zbytočne komplikované a v budúcnosti nemusí byť pre
každého žiadateľa zrozumiteľné a maximálna čiastka na odmeny by mala byť aspoň 75%. Zároveň
navrhol riešiť situáciu FC Slovan Galanta transformáciou na mestský športový klub.
Peter Paška – sa vyjadril, že podľa jeho informácií sa naopak, všetky mestá, ktoré majú mestské
športové kluby snažia zbaviť týchto organizácií, lebo predstavujú veľkú záťaž na rozpočet a preto
treba klub nechať ako občianske združenie.

Zoltán Szelle – požiadal Ing. Andreja Kostku, aby sa vyjadril, že aká maximálna čiastka na
odmeny trénerov, funkcionárov a hráčov z dotácie mesta je z pohľadu FC Slovan Galanta
prijateľná.
Ing. Andrej Kostka – sa vyjadril, že z pohľadu klubu je prijateľných 75% na odmeny z dotácie.
Peter Paška – sa informoval, či je aj iná možnosť vo VZN riešiť odmeny pre FC Slovan Galanta.
Mgr. Miroslav Psota – sa vyjadril, že sa pri návrhu VZN nevychádzalo len z FC Slovan Galanta
ale celoplošne, lebo každý klub má vo vlastnej kompetencii navrhnúť výšku vyplácaných odmien
na základe ich rozpočtu.
Milan Bičan – konštatoval, že je smutné, že podpora do klubov ide len z mesta a súkromné
spoločnosti nejavia ochotu podporovať kluby.
Ing. Andrej Kostka – sa vyjadril, že žiaľ ešte stále neexistuje ochota sponzorovať zo súkromnej
sféry.
Zoltán Szelle – navrhol hlasovať za odporučenie schváliť MsZ Návrh Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Galanta o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta s nasledujúcou pripomienkou:
- Čl.5 Vylúčení žiadatelia o dotáciu a vylúčené použitie dotácie (2) Mesto dotácie neposkytuje a
použitie dotácie príjemcom je vylúčené na: c) úhradu platov a odmien; to sa nevzťahuje na úhradu
platov a odmien do výšky 50% schválenej dotácie na činnosť,
Zmeniť na
- Čl.5 Vylúčení žiadatelia o dotáciu a vylúčené použitie dotácie (2) Mesto dotácie neposkytuje a
použitie dotácie príjemcom je vylúčené na: c) úhradu platov a odmien; to sa nevzťahuje na úhradu
platov a odmien do výšky 75% schválenej dotácie na činnosť,
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante v pomere 6 za a 1 sa zdržal
o d p o r ú č a MsZ schváliť Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta o
poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta s nasledovnou pripomienkou:
- Čl.5 Vylúčení žiadatelia o dotáciu a vylúčené použitie dotácie (2) Mesto dotácie neposkytuje
a použitie dotácie príjemcom je vylúčené na: c) úhradu platov a odmien; to sa nevzťahuje na
úhradu platov a odmien do výšky 50% schválenej dotácie na činnosť,
Zmeniť na
- Čl.5 Vylúčení žiadatelia o dotáciu a vylúčené použitie dotácie (2) Mesto dotácie neposkytuje
a použitie dotácie príjemcom je vylúčené na: c) úhradu platov a odmien; to sa nevzťahuje na
úhradu platov a odmien do výšky 75% schválenej dotácie na činnosť,
Zoltán Szelle – poveril vedením zasadnutia Mgr. Juraja Bottku.
Mgr. Juraj Bottka – prevzal vedenie zasadnutia komisie ŠMaTV.
Bod č. 2) Analýza rozpočtu za I. polrok 2020 – SŠZ
Materiál obdržali všetci členovia komisie elektronickou formou.
Mgr. Juraj Bottka – požiadal Štefana Vargu o uvedenie predmetného materiálu
Štefan Varga – informovala prítomných o analýze rozpočtu za I. polrok 2020 – SŠZ
Mgr. Juraj Bottka – navrhol hlasovať za odporúčanie MsZ v Galante schváliť analýzu rozpočtu
za I. polrok 2020 – SŠZ v predloženej forme a rozsahu.

Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ na svojom zasadnutí dňa 02. 09. 2020
prerokovala „Analýzu čerpania rozpočtu Správy športových zariadení za I. polrok 2020“.
Materiál berie na vedomie bez pripomienok a o d p o r ú č a ho MsZ v Galante schváliť
v predloženej forme a rozsahu.
Bod č. 3) Analýza rozpočtu mesta Galanta za I. polrok 2020 – oblasť športu
Mgr. Juraj Bottka – požiadal Mgr. Líviu Geškovú o uvedenie predmetného materiálu
Mgr. Lívia Gešková – informovala prítomných o analýze rozpočtu za I. polrok 2020 – oblasť
športu
Mgr. Juraj Bottka – navrhol hlasovať za odporúčanie MsZ v Galante schváliť analýzu rozpočtu
mesta Galanta za I. polrok 2020 – oblasť športu v predloženej forme a rozsahu.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ na svojom zasadnutí dňa 02. 09. 2020
prerokovala „Analýzu rozpočtu mesta Galanta za I. polrok 2020 - oblasť športu“.
Materiál berie na vedomie bez pripomienok a o d p o r ú č a ho MsZ v Galante schváliť
v predloženej forme a rozsahu.

Bod č. 6) Rôzne
Mgr. Juraj Bottka – dal slovo Mariánovi Süttőovi.
Marián Süttő – informoval prítomných o aktuálnom stave v FC Slovan Galanta
Peter Paška – doplnil, že sa v aktuálnom ročníku koná reorganizácia III. Ligy západ na
celoslovenskú súťaž a cieľom klubu by mala byť zachovanie si účasti v III. Lige.
Mgr. Juraj Bottka – sa vyjadril, že ho teší skutočnosť, že v družstve mužov dostávajú možnosť aj
mladí odchovanci klubu a, že treba pokračovať v tomto trende naďalej.
Zsolt Takáč – sa vyjadril, že jednoznačne musí mať klub za cieľ udržanie III. Ligy mužov aj
v nasledujúcom ročníku, lebo záujem rodičov dať dieťa na futbal je v Galante veľká.
Mgr. Juraj Bottka – predstavil prítomným členom komisie predstaviteľov FC Slovan Galanta
a vyjadril názor, že prerozdelenie dotácie na 60% pre mužov a 40% pre mládež je pozitívny pokrok.
Rastislav Baša – informoval prítomných o počtoch športujúcej mládeže v FC Slovan Galanta (164
členov) a o cieľoch v mládežníckych družstvách do budúcnosti.
Ing. Tibor Drozd – sa informoval, či nemá FC Slovan Galanta v aktuálnom ročníku cieľ
transformovať mládež na útvar talentovanej mládeže v prípade, že družstvo do 15 rokov vyhrá II.
ligu a získa možnosť postúpiť do I. ligy.
Rastislav Baša – sa vyjadril, že tento cieľ v klube v aktuálnom ročníku nie je, ale do budúcnosti to
je v pláne. Klub k dnešnému dňu nemá dostatok mládeže.
Ing. Andrej Kostka – informoval komisiu o súdnom príkaze, na základe ktorého musel FC Slovan
Galanta vyplatiť z dotácie vo výške 5192,01€ za neuhradenú faktúru z roku 2019 za inštaláciu
ozvučenia na štadióne a s tým súvisiace súdne trovy a úroky z omeškania nakoľko FC Slovan
Galanta nedisponuje inou finančnou hotovosťou.
Peter Paška – sa vyjadri, že aby klub mohol fungovať, musel použiť financie na záchranu situácie.
On osobne v žiadnom prípade nechcem škodiť futbalu a preto aj tento rok investoval vlastné
financie do klubu. Ak chceme pomôcť klubu, tak jediná cesta je cez poslanecký zbor.
Zsolt Takáč – sa vyjadril, že počas rekonštrukcie bola najvhodnejšia doba na opravu ozvučenia
štadióna. Len vďaka chyby v komunikácii to došlo až na exekúciu. Podľa jeho názoru je pre mesto
táto investícia výhodná.
Peter Paška – sa vyjadril, že treba riešiť skutočnosť, že sa neoprávnene použili prostriedky
z dotácie mesta na rok 2020.
Milan Bičan – sa informoval, že kde sa presunula čiastka 32 000€ určená pre FC Slovan Galanta
pri poslednej zmene rozpočtu mesta.
Mgr. János Marsall – sa vyjadril, že podľa jeho informácií od predsedu finančnej komisie sa táto

čiastka presunula do prebytku mesta.
Ing. Juraj Srnka PhD. – informoval prítomných, že sa v prebytku mesta uvedené financie
nenachádzajú.
Mgr. János Marsall – sa informoval, že akým spôsobom spláca FC Slovan Galanta pôžičku, ktorú
zobrali v roku 2019.
Ing. Andrej Kostka – sa vyjadril, že pôžička mala byť splatená do konca januára 2020, ale do
dnešného dňa sa tak neudialo z dôvodu nedostatku financií v klube.
Zsolt Takáč – sa vyjadril, že klub dlží pánovi Hupkovi, Michalíkovi, jemu a firme Pharius.
Zároveň informoval prítomných, že financie z pôžičky boli použité na chod klubu.
Peter Paška – sa vyjadril, že exekúcia vznikla kvôli tomu, že práce boli objednané bez krytia
v rozpočte klubu. Podľa neho sa mala rekonštrukcia ozvučenia riešiť cez SŠZ, ktorá má štadión
v správe a keď už nastala takáto situácia, sa treba pokúsiť vyriešiť presun financií cez SŠZ.
Štefan Varga – sa vyjadril, že v priebehu rekonštrukcie sa navyšovali práce na dennej báze a tým aj
náklady na rekonštrukciu. Na ozvučenie už financie v SŠZ neostali.
Mgr. Miroslav Psota – sa vyjadril, že ak má uvedené ozvučenie v majetku klub, treba rozhodnúť,
čo sa s ním bude ďalej robiť. Ak je SŠZ ochotná ozvučenie prevziať pod svoju správu, tak to treba
právne aj finančne vysporiadať.
Mgr. Juraj Bottka – navrhol uvedenú situáciu riešiť na stretnutí SŠZ, klubu a predstaviteľov
mesta.
Milan Bičan – sa vyjadril, že už konečne treba finančnú situáciu okolo FC Slovan Galanta vyriešiť
a uzavrieť to.
Mgr. Juraj Bottka – navrhol hlasovať za odporúčanie na finančnú komisiu zaoberať sa riešením
financií pre FC Slovan Galanta, konkrétne s vyčlenením financií na vyplatenie exekúcie vo výške
5192,10€ a vyriešiť, kde sa aktuálne nachádza čiastka 32 000€ pre FC Slovan Galanta a na čo sa
použila.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ na svojom zasadnutí dňa 02. 09. 2020
jednohlasne odporúča Finančnej komisii MsZ Galanta sa zaoberať riešením financií pre FC
Slovan Galanta, konkrétne s vyčlenením financií na vyplatenie exekúcie vo výške 5192,01€
a vyriešiť, kde sa aktuálne nachádza čiastka 32 000 € pre FC Slovan Galanta a na čo sa
použila.
Milan Bičan – informoval prítomných o žiadosti Galantskej Interligy o. z. ohľadom možnosti
trénovania na ihrisku v Hodoch. Z dôvodu, že niektorí majitelia psov nezbierajú po svojich psoch
výkaly, požiadal prítomných, aby sa v budúcnosti zaoberali zákazom trénovania psov na
futbalovom ihrisku v Hodoch, aby sa trénujúci futbalisti nedostávali do kontaktu so psími výkalmi.
Mgr. Juraj Bottka – požiadal Oddelenie spoločenských služieb o zvolanie stretnutia štatutárov
Galantskej Interligy o.z. , Dogdancing o.z., Mestkého kynologického klubu a OSS a na stretnutí
vyriešiť uvedenú situáciu.

Zastupujúci 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 02.09.2020
Zapísal: Ing. Tibor Drozd

