Zápisnica
z riadneho zasadnutia Komisie športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante
konaného dňa 04. 03. 2020
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Informatívna správa o príprave multifunkčného ihriska na sídlisku Nová doba.
2. Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
3. Informácia o príjmoch SŠZ za január a február 2020
4. Koncepcia rozvoja športu v Galante – prerokovanie návrhu
5. Informatívna správa o príprave 38. ročníka Behu Galantou
6. Rôzne
Otvorenie:
Zoltán Szelle, predseda komisie, privítal na zasadnutí komisie športu, mládeže a telesnej výchovy
MsZ všetkých prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia a zároveň navrhol hlasovať za
presunutie bodu č.3 na ďalšie zasadnutie komisie.
S navrhnutou zmenou programu zasadnutia všetci prítomní členovia komisie súhlasili.
Program zasadnutia:
1. Informatívna správa o príprave multifunkčného ihriska na sídlisku Nová doba.
2. Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
3. Koncepcia rozvoja športu v Galante – prerokovanie návrhu
4. Informatívna správa o príprave 38. ročníka Behu Galantou
5. Rôzne
Bod č. 1) Informatívna správa o príprave multifunkčného ihriska na sídlisku Nová doba.
Materiál obdržali všetci členovia komisie elektronickou formou.
Zoltán Szelle – poprosil Evu Vašákovú o uvedenie predmetného materiálu.
Eva Vašáková - informovala prítomných o predmetnom materiáli.
Zoltán Szelle - sa informoval o stave multifunkčného ihriska na sídlisku Sever.
Štefan Varga – sa vyjadril, že stav ihriska sa priebežne monitoruje. Žiaľ sa neustále nájdu
obyvatelia, ktorí si nevážia skutočnosť, že sa z verejných zdrojov realizujú takéto projekty a ihrisko
poškodzujú. Ako príklad uviedol, že cez oslavy nového roka sa našli osoby, ktoré zo stredu
umelého trávnika odpaľovali ohňostroj, čím poškodili trávnik.
Zoltán Szelle – sa vyjadril, že snahou komisie je podporovať vznik nových ihrísk a na
zrealizovaných ihriskách treba zaviesť také opatrenia, aby sa zamedzilo poškodzovanie
v maximálnej možnej miere.
Milan Bičan – sa vyjadril, že treba zvážiť možnosť umiestnenia kamerového systému na
monitorovanie pripravovaného ihriska.
Zoltán Szelle – sa vyjadril, že aj na ihrisko na sídlisku Sever bude treba nainštalovať kamerový
systém, aby sa minimalizovalo poškodzovanie ihriska.
Eva Vašáková – sa vyjadrila, že na ihrisku na sídlisku Nová Doba sa v projekte ráta aj s oplotením,
aby sa znížila možnosť poškodzovania, ale inštalácia kamerových systémov na monitorovanie
ihrísk zatiaľ nie je v pláne.

Mgr. Juraj Bottka – sa vyjadril, že treba zvážiť miesto výstavby ihriska na sídlisku Nová Doba,
aby neboli v budúcnosti sťažnosti na dennej báze, lebo časť obyvateľstva na sídlisku sa obáva
zvýšenia hlučnosti po vybudovaní ihriska. Pripomenul, že v blízkosti miesta plánovanej výstavby
už je zóna pre deti a aj futbalové ihrisko so živou trávou. Podľa neho by bolo dobré zvážiť, či by
nebolo lepšie zrealizovať výstavbu v týchto priestoroch.
Eva Vašáková – sa vyjadrila, že výstavba je závislá od dotácie z ministerstva a o.z. Samsung, ktorá
je schválená na projekt, kde je presne stanovené miesto výstavby a zmena miesta by mohla mať
následok zastavenia dotácie.
Štefan Varga – sa vyjadril, že odhlučnenie ihriska je riešené v maximálnej možnej miere a aj
osvetlenie bude časované.
Mgr. Juraj Bottka – sa informoval, že z akých zdrojov je plánovaná výstavba ihriska.
Eva Vašáková – sa vyjadrila, že výstavba ihriska je výlučne financovaná z dotácie ministerstva a
o.z. Samsung a nie z mestského rozpočtu. Zároveň informovala prítomných, že SZĽH schválil
dotáciu na projekt výstavby mobilnej ľadovej plochy v meste Galanta. S bližšími informáciami
oboznámi komisiu na ďalšom zasadnutí.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informatívnu správu o príprave
multifunkčného ihriska na sídlisku Nová doba berie na vedomie.
Bod č. 2) Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.
Materiál obdržali všetci členovia komisie elektronickou formou.
Mgr. Ivan Szolga – informovala prítomných o predmetnom materiáli.
Mgr. Juraj Bottka – sa informoval, že v akom štádiu je vypracovanie zmluvy na dotáciu pre FC
Slovan Galanta a či bude v zmluve zapracované aj to, že sa 60 000€ má poslať na účet vytvorený
pre mužov a na ďalší účet sa má poslať 40 000€ výlučne pre mládež.
Peter Paška – sa vyjadril, že v zmluve o dotácii pre FC Slovan Galanta bude jeden účet, ktorý bol
uvedený v žiadosti o dotáciu. To, ako bude klub riešiť následné prerozdelenie, je výlučne
v kompetencii vedenia klubu. Úlohou mesta je následne prísne kontrolovať správne zúčtovanie
dotácie, aby sa predišlo chybám z minulosti.
Mgr. Juraj Bottka –sa vyjadril, že ak sa zmluva vypracuje vo forme, kde bude uvedený len jeden
účet, bude proti odoslaniu dotácie pre FC Slovan Galanta.
Milan Bičan – sa vyjadril, že netreba zbytočne riešiť dopredu nesprávne použitie dotácie, radšej sa
treba sústrediť na dôslednú kontrolu zúčtovania poskytnutých prostriedkov. Podľa neho by
neposkytnutie dotácie malo zlý dopad na fungovanie mládeže v klube.
Zoltán Szelle – sa vyjadril, že komisia má odporúčací charakter a nemá právo zasahovať do
interných záležitostí klubov. To, na koľko účtov si futbalisti rozdelia dotáciu po poskytnutí na
oficiálny účet, je len na nich. Dôležité je, aby po použití peňazí predložili na mesto správne
zúčtovanie.
Zuzana Gauliederová – sa vyjadrila, že podľa jej názoru zákon nedovoľuje primátorovi poskytnúť
dotáciu organizácii, pokiaľ sú tam pochybnosti o nesprávnom použití predtým poskytnutých
prostriedkoch.
Milan Bičan – sa vyjadril, že si uvedomuje, že to v klube niekto pri zúčtovaní dotácie v roku 2019
pobabral, ale toto nemôže byť na úkor detí.
Mgr. János Marsall – sa vyjadril, že podľa jeho názoru treba do zmluvy napísať klauzulu o povinnosti pre
klub založiť podúčet na mládež.

Peter Tomič – sa informoval, že aká je postupnosť pri poskytnutí dotácie pre FC Slovan Galanta na
rok 2020.
Peter Paška – sa vyjadril, že najprv musí klub vysporiadať svoje pozdĺžnosti voči mestu vo výške
10 290€ a až potom je možné im poskytnúť dotáciu na rok 2020.

Zoltán Szelle – zastavil ďalšiu rozpravu ohľadom udelenia dotácie pre FC Slovan Galanta
s odôvodnením, že na tejto komisii sa uvedené skutočnosti nedajú vyriešiť, komisia už splnila svoju
povinnosť a odporučila dotáciu pre klub na rok 2020, MsZ schválilo poskytnutie dotácie
uznesením, v ďalšom treba počkať na ukončenie vyšetrovania a požiadal prítomných, aby sa vrátili
k bodu č.2 a pristúpili k hlasovaniu o odporučení MsZ schváliť Návrh VZN o poskytovaní dotácií
z rozpočtu mesta.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante jednomyseľne o d p o r ú č a
MsZ schváliť Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.
Bod č. 3) Koncepcia rozvoja športu v Galante – prerokovanie návrhu.
Materiál obdržali všetci členovia komisie elektronickou formou.
Ing. Tibor Drozd – predniesol predmetný materiál
Zoltán Szelle – požiadal dopracovať do bodu 2.2 Športoviská a) Športoviská pre vrcholový a
výkonnostný šport tenisové kurty a tréningové centrum ŠK Arkádia.
Štefan Varga – sa vyjadril, že by bolo potrebné obšírnejšie špecifikovať kompetenciu SŠZ
ohľadom prenájmu športovísk.
Zoltán Szelle – sa vyjadril, že prenájom športovísk je presne určené VZN a ďalšie upresnenie je
možné riešiť internou smernicou SŠZ, takže do koncepcie nie je potrebné obšírnejšia špecifikácia.
Mgr. Lívia Gešková – navrhla po schválení materiálu MsZ priebežne napríklad ročne dopĺňať
koncepciu podľa aktuálnych požiadaviek
Zoltán Szelle – navrhol hlasovať za odporučenie pre MsZ schváliť koncepciu športu mesta Galanta.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante jednomyseľne o d p o r ú č a
MsZ schváliť koncepciu športu mesta Galanta s nasledovnými pripomienkami:
- dopracovať do bodu 2.2 Športoviská a) Športoviská pre vrcholový a výkonnostný šport,
tenisové kurty a tréningové centrum ŠK Arkádia.
Bod č. 4) Informatívna správa o príprave 38. ročníka Behu Galantou
Zoltán Szelle – poprosil Petra Tomiča o uvedenie materiálu.
Peter Tomič - informoval prítomných o príprave 38. ročníka Behu Galantou.
Mgr. Lívia Gešková – doplnila, že nastala zmena na pozícii hlavného rozhodcu behu. Namiesto p.
Tótha bude tento rok hlavný rozhodca p. Slíž. Ďalej informovala prítomných, že sa zvýšilo
štartovné na aktuálny ročník na Beh Galantou – Beh oslobodenia: 7,- €, Štafetový beh: 16,- €, Beh
zdravia – Samsung Run: 5,- € a bolo opätovne zavedené vyplatenie odmeny za prekonanie
traťového rekordu mužov a žien v hlavnej kategórii na 10 000 m odmena 50,- €.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informáciu o príprave 38. ročníka
Behu Galantou berie na vedomie.

Bod č. 6) Rôzne
Zoltán Szelle – informoval prítomných o zámere klubu ŠK Arkádia zorganizovať 3. - 5. 4. 2020
majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji.
Zoltán Szelle – navrhol Ivana Zelenáka na ocenenie „Cena mesta Galanta“.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante jednomyseľne o d p o r ú č a
MsZ schváliť Ivana Zelenáka na ocenenie „Cena mesta Galanta“.
Mgr. Lívia Gešková – informovala prítomných s kompletným návrhom „Cena mesta Galanta“.
Mgr. János Marsall – sa informoval, že kto má právo rozhodovať o tom, že môžu občianske združenia
používať mestský majetok pod správou SŠZ, bez platenia nájomného.
Zoltán Szelle – navrhol hlasovať za uloženie úlohy pre právneho zástupcu mesta informovať komisiu na
ďalšom zasadnutí, že na základe akého uznesenia má postupovať SŠZ pri určení výšky prenájmu pre
športové kluby.

Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante jednomyseľne ukladá úlohu pre
právneho zástupcu mesta informovať komisiu na ďalšom zasadnutí, že na základe akého uznesenia
má postupovať SŠZ pri určení výšky prenájmu pre športové kluby.

Predseda komisie záverom poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť. Termín nasledujúceho
zasadnutia sa bude konať v zmysle programu komisie.
Zoltán Szelle
predseda komisie

V Galante 04.03.2020
Zapísal: Ing. Tibor Drozd

