Zápisnica
z riadneho zasadnutia komisie športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ
konaného dňa 8. 12. 2015 v Galante
Prítomní:
/ podľa prezenčnej listiny/
Program: 1. Informácia o príjmoch a výdavkoch SŠZ za november 2015
2. Prerokovanie návrhu plánu práce komisie na rok 2016
3. Prerokovanie návrhu výzvy na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie z
rozpočtu mesta na rok 2016 pre oblasť „ROZVOJ ŠPORTU“
4. Rôzne

Otvorenie
Mgr. Zsolt Barczi predseda komisie privítal na zasadnutí komisie športu, mládeže a telenej
výchovy MsZ p. primátora Petra Pašku , vedúcu oddelenie spoločenských služieb Mgr. Líviu
Geškovú, p. Vargu riaditeľa SŠZ ako i všetkých členov komisie a oboznámil ich programom
zasadnutia.
S navrhnutým programom zasadnutia všetci prítomní členovia komisie súhlasili.
Bod č. 1) Informácia o príjmoch a výdavkoch SŠZ za november 2015
Písomná správa o príjmoch a výdavkoch bola doručená členom komisie s pozvánkou.
p. Varga – informoval prítomných o príjmoch a výdavkoch SŠZ za mesiac november 2015
porovnaním s predošlým rokom. Informoval o využití ŠH na 100 %, pochválil dobre
zorganizované Majstrovstvá Slovenska v boxe, ktoré sa konali začiatkom decembra v ŠH.
Uviedol, že v roku 2015 sa vykonalo veľa rekonštrukcií ako napr. oprava časti strechy,
výmena radiátorov, výmena okien, nová svetelná tabula nad štadiónom. Plánuje sa oprava
strechy nad Arkádiou. Do konca roka by malo prebehnúť výberové konanie na solárne panely
nad ubytovňou. Budúci rok sa plánuje výmena okien na štadióne.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informáciu o príjmoch
a výdavkoch SŠZ za november 2015 berie na vedomie.
Bod č. 2) Prerokovanie návrhu plánu práce komisie na rok 2016
Návrh plánu práce bol doručený všetkým členom komisie spolu s pozvánkou.
Mgr. Zsolt Barczi – doporučil v návrhu plánu presun bodu č. 4 z mesiaca apríl do mesiaca
január – vyhodnotenie výsledkov činnosti ŠK,TJ a OZ za rok 2015 a členské základne.
Podklady budú vyžiadané do januárového zasadnutia komisie a poslúžia pri prehodnocovaní
žiadostí o dotáciu. V mesiaci marec doplniť bod č. 3 o informáciu ohľadom verejného
obstarávania na ŠH.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante návrh plánu na rok 2016
jednohlasne odsúhlasila.
Bod č. 3) Prerokovanie návrhu výzvy na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie z
rozpočtu mesta na rok 2016 pre oblasť „ROZVOJ ŠPORTU“
Návrh výzvy bol doručený všetkým členom komisie spolu s pozvánkou.
Mgr. Zsolt Barczi – oboznámil členov komisie s obsahom návrhu výzvy na predkladanie
projektov na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v roku 2016 v zmysle VZN č. 18/2013,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2007 o poskytnutí dotácií z rozpočtu Mesta Galanta.
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Členovia komisie určili termín uzávierky prijímania žiadostí do 10.1.2016 a uvedenú výzvu
po podpísaní primátorom mesta zverejniť na web-stránke mesta.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante schválila Výzvu č. l na
podanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2016 pre oblasť
„ROZVOJ ŠPORTU“ s uzávierkou prijímania žiadostí do 10.1.2016. Horeuvednú
výzvu zverejniť na web stránke do 10.12.2015.
Peter Paška primátor mesta – požiadal Mgr. Barcziho, predsedu komisie o podanie
informácie, aká čiastka finančných prostriedkov sa plánuje prerozdeliť pre FC Slovan
z rozpočtu mesta v roku 2016. Informácia je potrebná pre Futbalový klub pre účel
hospodárenia FC Slovan na rok 2016. Ak príde k zrušeniu A mužstva, mládež prejde ku
konkurencii. Uviedol, že mzdy trénerov mládeže nie sú vyplatené za posledné mesiace v roku
2015 a zháňajú sa sponzori. Informoval prítomných, že napr. Liptovský Mikuláš dáva na šport
v meste 1,2 milióna € ročne. Úlohou samosprávy je okrem iného starať sa o rozvoj športu.
Mgr. Zsolt Barczi – uviedol, že nevie o zmene v prerozdeľovaní finančných prostriedkov pre
športové kluby, financie boli presunuté do prebytku rozpočtu, komisia nikdy nespochybnila
výšku dotácii pre FC Slovan, kriticky sa vyjadrovala iba k tomu, aby z tejto dotácie išla
väčšia časť, jednoznačne kontrolovateľná - pre mládež. Dôležité je, aby bola zverejnená
Výzva a podpísaný a schválený rozpočet na rok 2016.
Mgr. Andrej Tábori - uviedol, že bude zverejnená výzva, nech FC Slovan podá žiadosť
o dotáciu, ktorá bude prehodnotená, žiada o uvedenie prerozdelenia financií pre mládež a pre
A mužstvo. Uviedol, že práve pre A mužstvo treba hľadať sponzorov.
Zsolt Takáč – uviedol, že vyčlenenie financií pre FC Slovan bolo z dôvodu, že pracuje
s veľkým počtom športovcov. Pre Futbalový klub ako podklad na rokovanie je dôležité
vedieť, aká bude dotácia z rozpočtu mesta na rok 2016. Z dotácie 50 000 € na rok 2015 išlo
59% na A mužstvo a 41% na mládež. V porovnaní s inými mestami Galanta platí nižšie
členské. Pochválil prácu s mládežou a prípravkou. Uviedol, že Galanta má najlepšie
fungujúcu mládež oproti okolitým obciam a najlepšie výsledky.
Mgr. Jozef Gál – je za zvýšenie finančných prostriedkov v budúcnosti na rozvoj športu
v meste. Uviedol, že sa v roku 2016 neuvažovalo o nižšej čiastke pre FC Slovan. Jeho vôľou
je zachovať poskytnutie dotácie pre FC Slovan vo výške 50 000 €.
Mgr. Zsolt Barczi - vyžiadať od FC Slovan prehľad prestupu hráčov dorastu v rokoch
2010 -2015 v termíne do 13.1.2015 .
Bod č.4) Rôzne
Mgr. Zsolt Barczi – požiadal primátora, aby podal informáciu o použití finančných
prostriedkov získaných sponzorsky pri športovom podujatí „ Pohár mesta“, ktoré sa konalo
vo februári 2015.
Peter Paška primátor mesta – sponzorské príspevky budú použité na zakúpenie športových
dresov pre I. a II. stupeň základných škôl a na zakúpenie lôpt.
Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť a uviedol, že januárové zasadnutie komisie
sa uskutoční 13. 1. 2016 o 1530 hod. Pozvánka s materiálmi bude doručená e-mailom.
Mgr.Zsolt Barczi v.r.
predseda komisie

V Galante 9.12. 2015
Zapísala: H. Mészarosová
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