Zápisnica
zo zasadnutia Komisie mládeže, telesnej výchovy a športu MsZ v Galante
konaného dňa 5. 9. 2013.
Prítomní:
/ podľa prezenčnej listiny/
Program:
1. Informatívna správa o príjmoch a výdavkoch za I. polrok 2013 - SŠZ
2. Vyhodnotenie sprievodných športových podujatí počas Galantských trhov
3. Analýza rozpočtu za I. polrok 2013
4. Rôzne
Otvorenie
Mgr. Zsolt Barczi predseda komisie privítal na zasadnutí všetkých prítomných oboznámil ich
s programom zasadnutia a zároveň navrhol začať s bodom rôzne. Návrh bol jednomyseľne
schválený.
Predseda komisie privítal na komisii poslanca MsÚ Zsolt Takáča a predsedu FC Slovan Ing.
Ottahela a požiadal ho o podanie informácie o hospodárení ŠK FC Slovan a o pripravenosti
na sezónu 2013-2014.
Ing. Ottahel - predložil komisii rekapituláciu príjmov a výdavkov OZ FC Slovan
a informoval o súčasnom stave FC Slovan.
Zsolt Takáč – uviedol , že pri rozhodovaní o prijatí nových hráčov sa dá šanca Galanťanom .
Uviedol, že je nárast detí do FC Slovanu a dotácia poskytnutá mestom sa mu zdá pre
financovanie 9 mužstiev nízka ale i napriek tomu je financovanie do konca roka
zabezpečené.
Milan Bičan – doporučil uprednostniť prípravku.
Mgr. Zsolt Barczi - informoval členov komisie so žiadosťou ŠK Arkádia o stanovisko
k žiadosti predsedu ŠK o stavebné úpravy na športovom centre Arkádia na ul. kpt. Nálepku
1575 v Galante vo vlastníctve mesta Galanta. Investor stavebných prác bude Arkáddia s.r.o.
Galanta. Bolo doložené vyjadrenie správcu majetku riaditeľa SŠZ p. Majerníka, ktorý nemá
výhrady voči predmetným stavebným úpravám, ale za podmienok , že žiadateľ splní všetky
legislatívno-právne kroky k začatiu žiadanej prestavby.
Komisia MTKaŠ súhlasí s predloženou žiadosťou so stavebnými úpravami ŠK Arkádia
na pozemku vo vlastníctve mesta Galanta a odporúča ju za podmienok, ktoré určí
mesto.
Bod č. 1) Informatívna správa o príjmoch a výdavkoch za I. polrok 2013 – SŠZ
p.Majerník – informoval prítomných o príjmoch a výdavkoch SŠZ za obdobie I. polroka
2013. Písomnú správu obdržali všetci členovia komisie na zasadnutí.
Komisia MTVaŠ berie na vedomie podanú správu bez pripomienok.
Bod č. 2) Vyhodnotenie sprievodných športových podujatí počas Galantských trhov
Mgr. Alica Orbánová – informovala komisiu o sprievodných športových podujatiach počas
Galantských trhov 2013, ktoré podľa predložených správ jednotlivých klubov mali veľmi
dobrú úroveň ako po športovej, tak aj po organizačnej stránke. Uskutočnili sa nasledovné
podujatia, ktorým bola pridelená finančná dotácia z rozpočtu mesta TJ Gasto (stolnotenisový
turnaj), Mestský kolkársky klub (turnaj družstiev v kolkoch), KO BOX club, (Výber Galanty
a výber maďarských klubov),športová akcia Freestyle bmx .
Komisia správu berie na vedomie bez pripomienok.
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Bod č. 3) Analýza hospodárenia mesta za I. polrok 2013 – šport:
Materiál bol doručený všetkým členom komisie spolu s pozvánkou.
Mgr. Orbánová podrobne informovala členov komisie o čerpaní rozpočtu športu za I. polrok
2013.
Komisia MTVaŠ MsZ „Analýzu hospodárenia mesta za I. polrok 2013 – šport“ berie na
vedomie bez pripomienok a o d p o r ú č a tento materiál MsZ v Galante na
schválenie v predloženom rozsahu.
Mgr. Zsolt Barczi informoval o založení nového OZ Cyklistický klub Galanta, informácia
o založení bola zverejnená na web stránke mesta 22.7.2013,
Komisia správu berie na vedomie bez pripomienok.
Predseda informoval tiež o uskutočnení denného kempového tábora v areáli ZŠ Štefánikova
organizovaného OZ Footbalandia, ktoré kladne hodnotil.
Na záver predseda poďakoval za účasť. Ďalšie zasadnutie komisie sa uskutoční 15. októbra
2013 o 15,00 hod. Materiál a pozvánka budú doručené emailom.

Mgr.Zsolt Barczi v.r.
predseda komisie

V Galante 6.09.2013
Zapísala: H. Mészárosová
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