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Zápisnica
z riadneho zasadnutia Komisie športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante
konaného dňa 3. 9. 2015.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:

1) Informácia o príjmoch a výdavkoch za I. polrok 2015 - SŠZ.
2 ) Analýza rozpočtu za I. polrok 2015 – oblasť športu.
3) Vyhodnotenie športových podujatí konaných počas GT 2015.
4) Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Galanta.
5) Atletický ovál – alternatívy obnovy
6) Rôzne.

Otvorenie:
Mgr. Zsolt Barczi predseda komisie privítal na zasadnutí komisie športu, mládeže a telenej
výchovy p. primátora Petra Pašku , vedúcu odd. ŠkKaŠ Mgr. Katarínu Barcziovú, poslanca MsZ
Ing. Františka Gauliedera, riaditeľa Správy športových zariadení p. Štefana Vargu ako i všetkých
členov komisie a oboznámil ich s programom zasadnutia. Uviedol, že k bodu č.5 pozval na
prezentáciu obnovy atletického oválu p. Slíža a p. Šimeka.
Navrhnutý program zasadnutia bol jednomyseľne schválený.
Bod č. 1) Informácia o príjmoch a výdavkoch za I. polrok 2015 - SŠZ.
Písomnú správu o príjmoch a výdavkoch obdržali všetci členovia komisie na zasadnutí.
p. Varga – informoval prítomných o príjmoch a výdavkoch SŠZ za I. polrok 2015.
p. Takáč – požiadal o informáciu, či sa po rekonštrukcii kolkárne zvýšili príjmy, odporúča vyhradiť
čas pre využívanie kolkárne pre verejnosť, ponúkať kolkáreň pre organizácie ako Tesco, Samsung
atď.
p. Varga – uviedol, že boli dané ponuky na využitie kolkárne.
p. Paška, primátor mesta – požiadal o informáciu , či by bola možnosť zamestnať v rámci
aktivačných prác trénera tenistov v SŠZ.
Ďalej uviedol, že po dohode s vedením Galandie sa dňa 21.9.2015 plánuje 24-hodinovka v plávaní.
Prítomných pozval na uvedenú plánovanú akciu.
p. Varga- odpovedal, že je jedno neobsadené miesto pozícia administratívneho pracovníka je však
potrebný prevádzkový pracovník.
Riaditeľ SŠZ – poskytol informáciu o výmene okien na ŠH, ktorá by mala byť dokončená
v priebehu mesiaca október a potom sa začne oprava strechy, dokončenie sa počíta do konca
mesiaca október.
Mgr. Gál – či bola preverená firma, ktorá prevádza výmenu okien.
p. Varga – verejné obstarávanie bolo vykonané v zmysle zákona cez verejné trhovisko.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante - Analýzu čerpania rozpočtu SŠZ za
I. polrok 2015 - berie na vedomie a doporučuje materiál predložiť na rokovanie MsZ.
Bod č. 2) Analýza rozpočtu za I. polrok 2015 – oblasť športu.
Materiál bol doručený všetkým členom komisie spolu s pozvánkou.
Mgr. Katarína Barcziová podrobne informovala členov komisie o čerpaní rozpočtu v oblasti
športu za I. polrok 2015.
Mgr. Barczi a v podobnom duchu aj Ing. Gaulieder poznamenali
– dotácie neboli pridelené úplne v zmysle odporúčania komisie, p. primátor v niektorých prípadoch
vykonal zmeny,
p. Paška, primátor mesta – informoval prítomných, že na septembrovom zasadnutí MsZ bude
daný návrh na navýšenie rozpočtu mesta a v oblasti športu o 20 000 €.
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Komisia doporučuje - v prípade schválenia navýšenia finančných prostriedkov pre oblasť
športu s MsZ – dané finančné prostriedky prerozdeliť na základe návrhu komisie športu , čim
primátor súhlasil.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante „Analýzu čerpania rozpočtu mesta na
úseku športu za I. polrok 2015“ berie na vedomie bez pripomienok a o d p o r ú č a tento
materiál na rokovanie MsZ v Galante v predloženom rozsahu.
Bod č. 3) Vyhodnotenie športových podujatí konaných počas GT 2015.
Vyhodnotenia sprievodných športových podujatí ŠK počas GT 2015 boli oddelením školstva,
kultúry a športu MsÚ zaslané členom komisie spolu s pozvánkou.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante prerokovala „Vyhodnotenie
športových podujatí konaných počas GT 2015“, materiál berie na vedomie.
Bod č. 4) Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Galanta.
Mgr. Barczi prítomných informoval o návrhu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Galanta na obdobie 2015-20
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ prerokovala Návrh PHSR mesta Galanta na
roky 2015-2020. Materiál berie na vedomie a o d p o r ú č a ho predložiť na zasadnutie MsZ
v Galante s nasledovnými úpravami :
Prioritná oblasť: Kvalitná infraštruktúra pre voľný čas detí, mládeže i dospelých - aktivity
opatrenia:
Opatrenia 2.1 - revitalizácia ihrísk, lokality: SNP, Zornička, Sídlisko Sever a realizácia nových
ihrísk – Nebojsa.
Opatrenie 2.2 – komplexná rekonštrukcia futbalového štadióna a atletického oválu.
Bod č. 5) Alternatívy obnovy atletického oválu
Materiál bol doručený všetkým členom komisie spolu s pozvánkou.
Prezentáciu alternatívnej obnovy atletického oválu podrobne predniesli p. Slíž, p.
Šimek.
Hlavným odkazom prezentácii je - Obnoviť atletický ovál v symbióze atletiky s futbalom.
Mgr. Barczi – poďakoval za peknú prezentáciu.
p. Takáč – podporuje čo najskôr rekonštrukciu atletického oválu, ak nebude realizácia o rok bude
navrhovať inú rekonštrukciu,
Ing. Gaulieder – areál si zaslúži revitalizáciu, bude podporovať variant, ktorý by bol realizovaný
v najkratšom čase, je potrebné hľadať spolufinancovanie z iných zdrojov, riešiť možnosť
splátkového kalendára, aký je horizont na splátky, odporúča prezentáciu obnovy atletického oválu
do finančnej komisie,
Mgr. Benkovics – podporuje rekonštrukciu
Mgr. Gál – bude podporovať 6-dráhový ovál bez asfaltu, odporúča projekt predložiť finančnej
komisii a rozpočtovať do roku 2016.
p. Varga – podporuje rekonštrukciu atletického oválu a uviedol, že je potrebná revitalizácia
štadióna, ktorá by bola vo výške 500 000 €.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ prerokovala
návrh obnovy atletického oválu
odporúča realizáciu podľa predloženej štúdie, ďalej odporúča materiál predložiť na
prerokovanie do investičnej a finančnej komisie na prerokovanie.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ ukladá predložiť p. Vargovi na októbrovom
zasadnutí komisie Koncepciu revitalizácie športových zariadení na území mesta Galanta.
Bod.č. 6) Rôzne
Mgr. Barcziová – uviedla, že v rámci európskeho týždňa mobility sa bude konať dňa 16.9.2015
o 17.00.hod cyklojazda Tour de Galanta po Galante v dĺžke do 5 km a dňa 19.9.2015 v sobotu
o 15.00.hod sa bude konať jazda zručnosti na bicykloch. Akcia bude doplnená športovými hrami a
prednáškou MsP zameranou na bezpečnú jazdu na bicykli. Srdečne pozvala prítomných na uvedené
športové podujatia.
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Ing. Gaulieder – uviedol, že má informáciu o poskytnutí finančnej podpory od OZ Samsung na
podporu športových klubov na území mesta Galanta. Prečo bola čiastka 15 000 € poskytnutá vcelku
len pre FC Slovan? K rámcovej zmluve bolo zvolané pracovné stretnutie predstaviteľov Samsungu
a mesta Galanta. Na zasadnutí MsZ p. Galambosová, vyhlásila, že existuje dodatok k zmluve, čo
nie je pravda, uviedla poslancov do omylu, prečo zavádza? Primátor mal poslancom oznámiť
vyrokované finančné prostriedky, o ich rozdelení mal rokovať s poslancami, je to kompetenciia
MsZ.
Mgr. Barczi – uviedol, že si vyžiadal od p. Galambosovej dodatok zmluvy a zaslaná mu bola
zápisnica zo spomínaného pracovného stretnutia.
p. Takáč – uviedol, že je uzavretá rámcová zmluva o vyčlenení 30 000 € pre podporu športu,
kultúry, školstva a pre sociálnu oblasť.
Za posledné 4 roky poslanci nerozhodovali o prerozdelení takto získaných finančných prostriedkov.
Bolo pracovné stretnutie vedenia mesta s prezidentom spoločnosti Samsung, kde na základe
požiadania primátora mesta s použitím časti financií pre FC Slovan prezident spoločnosti Samsung
súhlasil. Zápisnicu z pracovného stretnutia podpisoval za mesto aj on, o inom dodatku k zmluve
nevie.
Mgr. Barczi – nikdy neboli prostriedky pre šport poskytnuté iba pre jeden subjekt!
Mgr. Gál – informoval o úspechoch mladých atlétov TJ Olympia , ktorí na majstrovstvách
západoslovenskej oblasti družstiev získali z 12 družstiev 1. miesto a do Slovenského výberu na 10.
ročník medzinár. detských hier v atletike boli vybraní dvaja žiaci – Matúš Repa a Martin Repa.
Predseda komisie záverom uviedol, že nasledujúce zasadnutie sa bude konať 14.10.2015 o 1530 hod
poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Mgr. Zsolt Barczi v. r.
predseda komisie

V Galante 4. 9. 2015
Zapísala: H. Mészárosová

