Zápisnica
z riadneho zasadnutia komisie mládeže, telesnej výchovy a športu MsZ
konaného dňa 30.4.2013 v Galante
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Hostia: Mgr. Ladislav Maťašovský, p.Majerník, p.Varga, Mgr. Vanča, M. Vašák, Ing. Ottahel,
Ing. Drozd,
Mgr. Zsolt Barczi - predseda komisie privítal prítomných členov komisie a hostí, ktorí sa zúčastnili
riadneho zasadnutia komisie a zároveň ich oboznámil s programom zasadnutia.
Program zasadnutia: 1. Plnenie Hospodárskeho a sociálneho programu rozvoja mesta Galanta
2. Informácia o príjmoch a výdavkoch za marec 2013 - SŠZ
3. Rôzne
Program zasadnutia bol na návrh predsedu komisie zmenený, bod č. 3. návrh na zmenu plochy
pôsobenia aktérov Freestyle bmx počas Galantských trhov bol presunutý na začiatok rokovania .
Uvedený program bol jednomyseľne členmi komisie schválený.
Bod č. 1)
Mgr. Barczi - privítal na zasadnutí Mgr .Vanču a M. Vašáka za účelom pre jednania žiadosti
o zmene priestoru pri vystúpení aktérov Freestyle bmx počas Galantských trhov.
Mgr. Vanča – vykonal prezentáciu ohľadom uvedeného športového vystúpenia.
Informoval prítomných, že celodennú akciu plánujú na 10.8.2013 od 9.00 do 19.00 hod.
Minuloročný priestor pred Športovou halou bol vzdialený od centra GT čo zapríčinilo menší počet
divákov. Tento rok predniesli žiadosť o priestor na hore uvedenú akciu pred OD Univerzál. Plocha
je vyhovujúca .
p. Vígh J. – je potrebné postarať sa o bezpečnosť.
Členovia komisie sa uzniesli odporučiť riaditeľstvu GT konanie športovej akcie Freestyle
bmx v priestore pred OD Univerzál a zahrnúť do programu GT.
Mgr. Vanča – požiadal členov komisie o celoročné priestory na uloženie prekážok potrebných pri
vystúpení.
Komisia poverila Mgr. Alicu Orbánovú hľadať riešenie pre hore uvedenú skutočnosť.
Bod č. 2) Plnenie Hospodárskeho a sociálneho programu rozvoja mesta Galanta
Mgr. Barczi dal slovo p. Mészarosovej, ktorá informovala o správe o plnení úloh Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Galanta za rok 2012.
Komisia MTVa Š hore uvedenú informatívnu správu berie na vedomie a odporúča ju MsZ
v Galante schváliť v predloženej forme a rozsahu.
Bod č. 3) Informácia o príjmoch a výdavkoch za marec 2013 – SŠZ
p.Majerník – informoval prítomných o príjmoch a výdavkoch SŠZ za obdobie marec 2013.
Písomnú správu obdržali všetci členovia komisie na zasadnutí.
Komisia MTVaŠ berie na vedomie podanú správu bez pripomienok.
Bod č. 4) Rôzne
Mgr. Ladislav Maťašovský - informoval prítomných o konaní pracovného stretnutia primátora

konaného 26.3.2013 zameraného na preverenie možnosti navrátenia hracej plochy pre OZ Interliga
na ihrisko ZŠ Kodálya s VJM. Nakoľko na zasadnutí neprišlo k rozhodnutiu Mgr. Ladislav
Maťašovský predniesol návrh na hranie zápasov Interligy v sobotu popoludní.
Členovia komisie sa uzniesli, že oddel. ŠkKaŠ vyžiada stanovisko OZ INTERLIGA, či
uvedený čas vyhovuje a na základe ich vyjadrenia sa bude ďalej jednať s p. riaditeľkou ZŠ
Z.Kodálya s VJM a obyvateľmi v okolí uvedenej ZŠ.
Mgr. Barczi - privítal na zasadnutí predsedu FC Slovan Ing. Ottahela a Ing. Drozda. predsedu
novovzniknutého občianskeho združenia FOOTBALLANDIA a požiadal ich i informáciu o činnosti
uvedeného občianskeho združenia.
Ing. Ottahel – uviedol, že FC Slovan bude naďalej zabezpečovať čo treba tak ako doteraz a nad
štandard bude zabezpečený zo strany OZ FOOTBALLANDIA.
Ing. Drozd – informoval prítomných o založení OZ FOOTBALLANDIA v decembri 2012. OZ
zabezpečuje záujmovú činnosť pre deti vo veku od 8-11 rokov v oblasti telesnej výchovy, futbalu
a iných voľno časových aktivitách. V súčasnosti má 46 detí. OZ bude mať zriadený vlastný účet
hospodária samostatne a finančné prostriedky budú získavať z dotácií, sponzorsky a z iných
zdrojov. Pôvodný zámer bol pri vstupe do OZ spísať dohodu o vstupe prostredníctvom rodičov.
Prišlo ku zmene, k dnešnému dňu sú dohody neplatné, deti sú naďalej členmi FC Slovan a uvedený
problém bude riešený na rade OZ FOOTBALLANDIA.
Komisia MTVaŠ berie na vedomie podanú informáciu bez pripomienok.
Mgr. Ladislav Maťašovský – oboznámil členov komisie so žiadosťou p. Zelenáka o uvoľnenie
finančných prostriedkov pre Boxing clubu vo výške 400 € z rezervy .
Komisia neodporučila Boxing Clubu uvoľniť z rezervy uvedenú čiastku.
Komisia plánuje navrhnúť finančnú rezervu použiť na pre registráciu členov FC Slovan.
Predseda komisie záverom poďakoval všetkým prítomným uviedol, že nasledujúce zasadnutie sa
bude konať 21.5.2013 o 15.00 hod , poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil.

Mgr. Zsolt Barczi v.r.
predseda komisie

V Galante 2.5. 2013
Zapísala: H. Mészárosová

