Zápisnica
z riadneho zasadnutia komisie mládeže, telesnej výchovy a športu MsZ
konaného dňa 12.2.2013 v Galante
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neospravedlnený: p. Kostka
Hostia: Mgr. Ladislav Maťašovský, Mgr. Alica Orbánová, p.Majerník,
Mgr. Zsolt Barczi - predseda komisie privítal prítomných členov komisie a hostí, ktorí sa zúčastnili
riadneho zasadnutia komisie a oboznámil ich s programom zasadnutia.
Program zasadnutia: 1. Informácia o čerpaní a vyúčtovaní dotácií za rok 2012
2. Rozdelenie finančných prostriedkov pre oblasť „Rozvoj športu“ na rok 2013
3. Informácia o príjmoch a výdavkoch za január 2013 - SŠZ
4. Rôzne.
Program zasadnutia bol na návrh predsedu komisie zmenený, bod č. 3. bol presunutý na začiatok
rokovania. Uvedený program bol jednomyseľne členmi komisie schválený.
Bod č. 1) Informácia o príjmoch a výdavkoch za január 2013 – SŠZ
p.Majerník – informoval prítomných o príjmoch a výdavkoch SŠZ za obdobie január 2013.
Písomnú správu obdržali všetci členovia komisie na zasadnutí.
Komisia MTVaŠ berie na vedomie podanú správu bez pripomienok.
p. Szelle - prečo je rozdiel v platbách za športové akcie pri jednotlivých kluboch?
p. Majerník – v roku 2008 bol uznesením MsZ určený cenník pre určenie výšky platby za
používanie priestorov ŠH a DŠ. Uznesenie sa dodržuje.
Komisia poverila vedúcu odd. ŠKaŠ Mgr. Orbánovú a p. Majerníka vypracovaním písomnej správy
o výške vyberaných poplatkov za prenájom priestorov pre ŠK a TJ v Galante a vyberanie poplatkov
pre ŠK a TJ so sídlom mimo Galanty.
Zodpovedný: v texte
Termín: nasledujúce zasadnutie komisie
Bod č. 2) Informácia o čerpaní a vyúčtovaní dotácií za rok 2012
Mgr. Alica Orbánová prítomných informovala o čerpaní dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta na
rok 2012 v oblasti športu.
Tabuľka s čerpaním a vyúčtovaním bola zaslaná s pozvánkou členom komisie.
Komisia MTVaŠ berie na vedomie podanú informáciu bez pripomienok.
Bod č. 3) Rozdelenie finančných prostriedkov pre oblasť „Rozvoj športu“ na rok 2013
Predseda komisie dal slovo p. Mészarosovej, ktorá informovala prítomných, že bolo podaných 19
žiadostí o dotáciu v oblasti športu a všetky boli zaslané v stanovenom termíne. O finančnú dotáciu
nežiadal Aikido klub. Nové žiadosti boli podané CVČ – Spektrum, KF RACING ARENA. Na rok
2013 je v rozpočte mesta na dotácie v oblasti športu vyčlenených 110 000 €.
Mgr. Ladislav Maťašovský, primátor mesta – odporučil členom komisie ponechať pri
prerozdeľovaní dotácií rezervu.
Členovia komisie sa uzniesli ponechať rezervu z dotácie na šport poskytnutej z rozpočtu
mesta na rok 2013 vo výške 1300 €.
p. Vígh – požiadal p. primátora pred pridelením rezervy pre jednať to s komisiou.

Komisia odporúča p. primátorovi udeliť finančné prostriedky nasledovne:

Názov zariadenia
P.
č.
1 FC Slovan Galanta
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Hanza hokejový klub
Gymnázium s VJM
Mestský kolkársky klub
TJ Olympia
Boxing club
ŠK Arkádia
TJ Gasto METALFIN
Klub kult. a sil. trojboja
Tenisový klub
Miestny kynologický
klub
Klub priateľov turistiky
Hádzanársky klub
Interliga
KO BOX club
Modelársky klub
Brooks basketball club
CVČ - Spektrum

19 KF RACING ARENA

spolu:

počet hlasov za počet hlasov
Schválená výška dotácie v pridelenie
proti prideleniu
€
dotácie
dotácie
50 000
6
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5 600
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1 500
5 500
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200
200
1 800
2 500
7 400
400
2 500
zamietnuté

4
5
6
4
4
6
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2
1
0
2
2
0
1

zamietnuté

108 700

Členovia komisie MTVaŠ neodporučili primátorovi mesta poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta
pre CVČ- Spektrum a KF RACING ARENA. Pri CVČ - Spektrum odporučili žiadosť presunúť do komisie
školstva, Poverili Mgr. Orbánovú informovať riaditeľku o presune.

Bod č. 5) Rôzne
p. Kollárik – predložil komisii žiadosť Interligy o priestor, využitie umelého trávnika štadióna FC
Slovan.
p. Vígh – pri poskytnutí priestoru, môže dôjsť k zničeniu umelého trávnika, vyžiadať posudok
odborníka k životnosti uvedeného trávnika.
Komisia poverila: - Mgr. Alicu Orbánovú vyžiadať odborný posudok k umelému trávniku štadióna
FC Slovan,
- p. Majerníka spracovať návrh časového harmonogramu zápasov FC Slovan –
Interliga, či je to možné.
Zodpovedný: v texte
Termín: nasledujúce zasadnutie komisie
Komisia sa uzniesla na nasledujúce zasadnutie pozvať p. Prokopeca predsedu Interligy za účelom
informovania o činnosti ŠK.
Predseda komisie záverom poďakoval všetkým prítomným uviedol, že nasledujúce zasadnutie sa
bude konať 19.3.2013 o 15.00 hod , poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil.
Mgr. Zsolt Barczi v.r.
predseda komisie
V Galante 13.2.2013
Zapísala: H. Mészárosová

