1

Zápisnica
z riadneho zasadnutia Komisie športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante
konaného dňa 09. 11. 2016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:

1. Informácia o príjmoch SŠZ za október 2016
2. Prerokovanie návrhu rozpočtu 2017 – oblasť športu
3. Vyhodnotenie činnosti členov komisie
4. Rôzne

Otvorenie:
Mgr. Zsolt Barczi, predseda komisie, privítal na zasadnutí komisie športu, mládeže a telesnej
výchovy MsZ všetkých prítomných, oboznámil ich s programom zasadnutia, doplnil nové body
programu a upravil poradie bodov nasledovne:
Bod č. 1) Informácia o príjmoch SŠZ za október 2016
Bod č. 2) Stanovisko k výstavbe rehabilitačnej časti Športového centra Arkádia
Bod č. 3) Stanovisko k prevodu majetku mesta Galanta do správy SŠZ a do správy TSMG
/multifunkčné a workout ihriská/
Bod č. 4) Prerokovanie návrhu rozpočtu 2017 – oblasť športu
Bod č. 5) Vyhodnotenie činnosti členov komisie
Bod č. 6) Návrh na udelenie vyznamenania resp. ocenenia
Bod č. 7) Rôzne
S navrhnutým programom zasadnutia všetci prítomní členovia komisie súhlasili.
Bod č. 1) Informácia o príjmoch SŠZ za október 2016
Písomnú správu o príjmoch obdržali všetci členovia komisie spolu s pozvánkou.
Štefan Varga - informoval prítomných o príjmoch SŠZ za uvedené obdobie. Nakoľko sa už
ozimilo, športovci sa začali sťahovať do haly. Rozpočet sa napĺňa. Príjem je viditeľne vyšší o 90%
čo sa ubytovne týka.
Mgr. Jozef Gál – keďže vaše príjmy rastú, aj celkový príjem v rozpočte 2017 bude vyšší.
Neuvažovali ste nad tým, že znížite rozpočet od MsÚ? Alebo rátate s tým, že sa vyššie príjmy
premietnu do vyšších výdavkov?
Štefan Varga – presne tak, sú to všetky náklady, energie čo počítame. Čo by bolo navyše, to by
sme chceli preniesť do potrebných opráv, takisto opráv športovísk a revitalizácie.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informáciu o príjmoch SŠZ za
október 2016 berie na vedomie.
Bod č. 2) Stanovisko k výstavbe rehabilitačnej časti Športového centra Arkádia
Materiál obdržali všetci členovia komisie na mieste.
Mgr. Zsolt Barczi – Materiál sme obdržali, vyjadril sa k nemu právnik aj riaditeľ SŠZ, mám
pôvodnú zmluvu, je to naštudované, dávam slovo vedúcej oddelenia rozvoja mesta pani Ing.
Zuzane Kopasovej.
Ing. Zuzana Kopasová – poďakovala za slovo a predniesla materiál – investičný zámer,
predmetom ktorého je vybudovanie rehabilitačnej časti v nebytových priestoroch ŠH v Galante.
Predmetný investičný zámer bol schválený, avšak z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov
nebolo pristúpené k jeho realizácii. Investor žiada o nasledovné:
a) Vydanie súhlasu na výstavbu rehabilitačnej časti športového centra Arkádia v časti medzi
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kaviarňou a telocvičňou judo v predpokladanej výške cca 80 000 €
b) Predĺženie nájomnej zmluvy. Zmluva o nájme je uzavretá na dobu určitú do 28.02.2020
c) Vydanie súhlasu na uzatvorenie zmluvy o podnájme nebytového priestoru k prevádzkovaniu
rehabilitačnej časti a squashu
Mgr. Zsolt Barczi – v bode b) nie je presne špecifikované predĺženie nájomnej zmluvy.
Ing. Zuzana Kopasová – novú zmluvu žiadajú prehodnotiť vzhľadom k tomu koľko zainvestovali
do priestorov.
Mgr. Jozef Gál – priamejšia cesta by bola odkúpiť majetok od mesta. Vkladajú sa do toho peniaze
z mesta a mesto s tým má aj povinnosti.
Mgr. Zsolt Barczi – poprosil pána Vargu o stručné stanovisko.
Štefan Varga – opravovali sme strechu, ďalšia jej časť zateká... je to majetok mesta. Treba to
doriešiť tak, aby to bolo najvýhodnejšie pre mesto.
Mgr. Miroslav Psota – každú investíciu do mestského majetku musí schváliť MsZ. Mestu
podnájom nevadí, nájomná zmluva je do roku 2020. Najskôr musí pán Szelle ukázať o akú sumu
zhodnotil a zhodnotí majetok mesta a potom sa zohľadní, o koľko sa nájom predĺži.
Mgr. Jozef Gál – sa obrátil na pána prednostu Mgr. Miroslava Psotu s otázkou, či navrhli
odkúpenie predmetného majetku mesta pánovi Szellemu.
Mgr. Miroslav Psota – zo strany pána Szelleho nikdy nebol záujem o kúpu majetku, je spokojný
s nájomnou zmluvou.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante sa jednomyseľne uzniesla, že
súhlasí s bodom a) a predmetný materiál o d p o r ú č a prerokovať na MsZ.
Bod č. 3) Stanovisko k návrhu prevodu majetku mesta Galanta do správy SŠZ a do správy
TSMG /multifunkčné a workout ihriská/
Materiál obdržali všetci členovia komisie na mieste.
Ing. Zuzana Kopasová – predniesla predmetný materiál:
- návrh prevodu majetku do správy SŠZ – Multifunkčné ihriská s príslušenstvom Hody a sídl.
Sever, Workout ihrisko OCTAGO - sídl. SNP
- návrh prevodu majetku do správy TSMG – Hracia plocha na sídl. Revolučná štvrť, Workout
ihrisko PENTAGO – Javorinka
Štefan Varga – sa vyjadril, že údržbu ihrísk zabezpečia, t. j. opravu aj servis. Kosenie a údržbu
oplotenia by bolo vhodné presunúť technickým službám mesta Galanta.
Mgr. Zsolt Barczi – otvoril rozpravu k predmetnému materiálu.
Mgr. Jozef Gál – vyzdvihol, že ihriská majú fantastické základy, avšak sa mu nepozdáva ich
povrch. Zaujímalo ho či majú ihriská konečnú formu.
Ing. Zuzana Kopasová – ihriská ešte nie sú skolaudované, na povrch sa položí tartanová podlaha.
Peter Tomič – dočítal som sa v predmetnej zmluve, že na workout ihrisku OCTAGO je povrch
dunajský štrk. Mal som z toho obavy nakoľko viem, že po krátkom používaní je takýto povrch
vymletý a robia sa na ňom jamy. Treba to v zmluve opraviť a nahradiť správnym výrazom. Takisto
workout ihrisko PENTAGO - treba do zmluvy doplniť príslušenstvo.
Ing. Zuzana Kopasová – dodala, že sa všetko dopracuje.
Mgr. Zsolt Barczi – myslím že o ihriská by sa malo postarať odborne, teda by to zabezpečila SŠZ
a kosenie by zastrešilo TSMG.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante, sa uzniesla v zmysle predloženého
návrhu, s pripomienkami o prevode ihrísk do správy SŠZ a zabezpečenia úpravy TSMG
a predmetný materiál o d p o r ú č a prerokovať na MsZ.
Bod č. 4 ) Prerokovanie návrhu rozpočtu 2017 – oblasť športu
Materiál obdržali všetci členovia komisie na mieste.
Mgr. Lívia Gešková – predložila návrh rozpočtu na 2017 v oblasti športu, kde sa oproti roku 2016
zmení príspevok pre ŠK a TJ, kde navrhla 130 000 € a na športové súťaže organizované MsÚ, kvôli

3
okrúhlemu výročiu behu Galantou, celkovo 11 200 €.
Mgr. Zsolt Barczi – navrhuje ponechať príspevok pre ŠK a TJ vo výške 162 000 € ako je to
uvedené v rozpočte 2016 po VIII. úprave rozpočtu.
Mgr. Lívia Gešková – v kapitálových výdavkoch na rok 2017 OSS navrhuje 32 658 € pre SŠZ na
rekonštrukciu palubovky ŠH, nakoľko 2. splátka k existujúcej zmluve je stanovená v uvedenej
sume.
Mgr. Zsolt Barczi – po neformálnom stretnutí poslancov sme sa zhodli v pokračovaní myšlienky
workout ihrísk. Ideálne by bolo postaviť ešte jedno workout ihrisko v hodnote 15 000 €. Treba
pouvažovať nad lokalitou.
Andrej Tábori – workout ihrisko v Javorinke zožalo veľký úspech a bolo celé leto plne využité.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante sa jednomyseľne uzniesla, že
vypracovaný materiál o d o p o r ú č a predložiť na MsZ s pripomienkami:
- ponechať výšku príspevku pre ŠK a TJ na 162 000 € na rok 2017
- schválenie príspevku 15 000 € na vybudovanie nového workout ihriska do rozpočtu
oddelenia rozvoja mesta
Bod č. 5 ) Vyhodnotenie činnosti členov komisie
Mgr. Zsolt Barczi – predniesol návrh vyplatenia odmien v plnej výške za II. polrok 2016 pre
členov komisie – odborníkov z radu občanov.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante odsúhlasila návrh na vyplatenie
odmien.
Bod č. 6 ) Návrh na udelenie vyznamenania resp. ocenenia
Mgr. Lívia Gešková – navrhla za mesto Galanta udeliť Ľubomírovi Kolenčíkovi vyznamenanie:
čestné občianstvo a Tomášovi Kovácsovi ocenenie: cenu mesta. Kvôli oceneniu pána Kolenčíka
tento materiál bude predložený aj na komisii kultúry. Odôvodnenie je napísané, šíria dobré meno
Galanty, obidvaja navrhnutí už boli dvakrát ocenení cenou primátora. Materiál pre MsZ doplníme
rokom narodenia a trvalým pobytom navrhovaných, čo potvrdil aj prednosta Mgr. Miroslav Psota.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informáciu o udelení
vyznamenania resp. ocenenia berie na vedomie a jednomyseľne o d p o r ú č a materiál
predložiť na MsZ.
Bod č. 7) Rôzne
Na záver zasadnutia predseda Mgr. Zsolt Barczi privítal a dal slovo pani Szokolovej z OZ Miestna
akčná skupina, ktorá požiadala o príspevok a zjednodušenie úkonov súvisiacich so športovými
podujatiami. Mgr. Lívia Gešková vedúca OSS uviedla, že cykloakcie na rok 2017 sú zapracované v
rozpočte mesta. Mgr. Miroslav Psota, prednosta MsÚ poznamenal, že spomenuté cykloakcie by
mali byť výslovne pod záštitou mesta Galanta. Členovia komisie skonštatovali, že na oddelení
chýba referent športu.
OSS MsÚ Galanta bude hľadať v spolupráci OZ Mas možnosti zjednodušiť administratívne úkony
pri zabezpečení cykloakcií.
Predseda komisie záverom poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť.

Mgr. Zsolt Barczi v. r.
predseda komisie
V Galante 09. 11. 2016
Zapísala: K. Forrová

