Zápisnica
zo zasadnutia komisie športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ
konaného dňa 9. 3. 2016 v Galante
Prítomní:
/ podľa prezenčnej listiny/
Program: 1. Informácia o príjmoch a výdavkoch SŠZ za január a február 2016
2. Analýza rozpočtu za rok 2015 – oblasť športu, SŠZ
3 Informácia o organizačnom zabezpečení 34. ročníka Behu Galantou – Behu
oslobodenia
4. Informácia ohľadom verejného obstarávania na ŠH
5. Rôzne.
Otvorenie
Mgr. Zsolt Barczi predseda komisie privítal všetkých prítomných na zasadnutí komisie športu, mládeže
a telenej výchovy MsZ a oboznámil ich s programom zasadnutia.
S navrhnutým programom zasadnutia všetci prítomní členovia komisie súhlasili.
Bod č. 1) Informácia o príjmoch a výdavkoch SŠZ za január a február 2016
Písomná správa o príjmoch a výdavkoch bola doručená členom komisie s pozvánkou.
p. Varga – informoval prítomných o príjmoch a výdavkoch SŠZ za uvedené obdobie, ktoré porovnal
s predošlým rokom.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informáciu o príjmoch a výdavkoch SŠZ
za január a február 2016 berie na vedomie.
Bod č. 2) Analýza rozpočtu za rok 2015 – oblasť športu, SŠZ
Analýza bola doručené všetkým členom komisie e-mailom spolu s pozvánkou.
p. Varga - predložil za SŠZ analýzu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta za rok
2015.
P. Takáč – informoval sa , že v prípade ukončenia tréningov KO BOX CLUBU v priestoroch ŠH, ako táto
skutočnosť ovplyvní príjmy SŠZ,
p. Varga – ukončenie tréningov KO BOX CLUBU v priestoroch ŠH, ktoré sú poskytnuté ŠK bezodplatne,
je potrebné ohlásiť rok vopred a priestory sa dajú do prenájmu,
Mgr. Gál – vyjadril uspokojenie za kladný hospodársky výsledok, navrhol zvážiť využite vyšších príjmov
zariadenia na rekonštrukciu ŠH, prehodnotil bežné výdavky a skonštatoval, že nie sú vysoké, navrhol
prehodnotiť mzdové náklady, doporučil hľadať úsporu pri oprave, požiadal vysvetliť, čo sú odpisy,
p. Varga – odpis je účtovná položka, mzdové náklady sú prehodnotené, úspora pri opravách sa ťažko rieši,
stále treba niečo opravovať, príjmy sa používajú na opravy, napr. výmena okien-úspora energie,
Mgr. Lívia Gešková – analýza čerpania rozpočtu za OSS -oblasť športu bola doručená s pozvánkou.
Informovala komisiu športu, mládeže a telesnej výchovy , že rozpočet sa v žiadnej položke neprekročil.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy berie predložené analýzy rozpočtu na vedomie a
odporúča ich MsZ v Galante schváliť v predloženej forme a rozsahu.
Bod č. 3). Organizačné zabezpečenie 34. ročníka Behu Galantou – Behu oslobodenia
P. Mészarosová – informovala, že dňa 27.1.2016 sa konala porada zameraná na organizačné zabezpečenie
Behu Galantou – Behu oslobodenia, na ktorú boli pozývaní aj členovia komisie a boli oboznámení
s priebehom zabezpečenia BG. Uviedla, že podujatie bude podporovať okrem firmy Samsung aj Jednota
COOP. TESCO s. r. o. v roku 2016 podujatie nepodporí. Do 9.4.2016 organizačný štáb bude denne riešiť
ostávajúce úlohy.
Zároveň pozvala všetkých členov na zasadnutie k Behu Galantou, ktoré sa bude konať 23.3.2016 o 13.00
hod.
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p. Tomič - požiadal členov komisie o podporu do tomboly pri Behu Galantou,
-vyslovil nespokojnosť s voľbou dodávateľa občerstvenia, ktorý bol určený p. primátorom. V minulých
ročníkoch bola maximálna spokojnosť s dodávateľom, nerozumie tohtoročnej zmene. Podľa zistenia guláš
bude vydávaný z kotlov. Je potrebné zabezpečiť dodržanie hygienických a bezpečnostných predpisov,
- uviedol, že TsMG predložili cenovú ponuku na rozmiestnenie dopravných značiek, ktorá je veľmi vysoká
a doporučil hľadať iného dodávateľa,
- požiadal o informáciu zabezpečenia sponzorskej ceny do tomboly - televízor od Samsungu,
- budúci rok pri príprave BG doporučuje vopred určiť dodávateľov a nemeniť ich,
- pri jubilejnom 35. ročníku BG budúci rok doporučuje navýšenie rozpočtu nie na zvýšenie odmien víťazom
ale napr. na zakúpenia pamätných medailí pre každého účastníka,
p. Takáč – výdaj gulášu je potrebné zvládnuť v krátkom čase pre veľa bežcov,
- uviedol, že má ústny súhlas p. Dubovana, že budú poskytnuté 2 ks televízorov,
p. Galambosová – preverí sa postup výdaja guláša a v prípade, ak nebudú dodržané hygienické
a bezpečnostné predpisy, zabezpečí zmenu dodávateľa,
- zabezpečenie televízora ako potvrdil p. Juriga zo Samsungu je v štádiu rozpracovania,
p. Varga – je potrebné sa zamerať na vylepšenie aj zo športového hľadiska podujatia
Mgr. Gál – doporučuje v budúcnosti na propozície na prednú stranu doplniť dátum konania behu, pri
evidencii dbať na presnosť mien bežcov, odlišovať počet pretekárov a počet štartujúcich. Opýtal sa, kto
zodpovedá za výsledky, v budúcnosti požiadal prehodnotiť odmeny bežcov. Oznámil, že pomôže pri
organizácii BG, ale nežiada byť volaný na poradu, ani na vyhodnotenie BG, nakoľko na minuloročné
vyhodnotenie behu sa na viacrých organizátorov zabudlo.
p. Galambosová – uviedla, že za BG zodpovedá p. primátor ako garant podujatia,
Barczi – v tomto čase by sme sa už mali venovať najmä vylepšeniu športovo-technických podmienok BG,
nie gulášu, rozmiestneniu dopravných značiek. Ďalší ročník je jubilejný, treba sa na to dôstojne pripraviť pri zostavení rozpočtu Mesta Galanta na rok 2017 budeme na to myslieť.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante Komisia športu, mládeže a telesnej
výchovy MsZ v Galante informáciu o organizačnom zabezpečení 34. ročníka Behu Galantou – Behu
oslobodenia berie na vedomie a doporučuje primátorovi mesta zabezpečiť rozmiestnenie značiek
počas trvania Behu Galanty TsMG bezodplatne .
Bod č. 4) Informácia ohľadom verejného obstarávania na ŠH
p. Varga – informoval o problémoch s kúrením a podlahou v ŠH. Plánuje opravu dvoch starých žiaričov
a zakúpenie klimatického systému s vykurovaním. Krytie by bolo zabezpečené z vlastných príjmov ŠH.
Zakúpenie podlahy navrhuje v splátkach na tri roky. SŠZ bol daný do finančnej komisie návrh na úpravu
rozpočtu navýšenie o 30 000 € /prvá splátka v roku 2016/.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informáciu ohľadom verejného
obstarávania na ŠH berie na vedomie.
Bod č. 6) Rôzne
Mgr. Gál – informoval prítomných o výsledkoch halových majstrovstiev SR reprezentantov dorastu
v atletike v kategória mladší žiaci získali dva tituly a v kategórii starší žiaci dvakrát tretie miesto.
Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť a uviedol, že termín ďalšieho zasadnutia komisie sa
spresní pozvánkou. Pozvánka s materiálmi bude doručená e-mailom.

Mgr.Zsolt Barczi v.r.
predseda komisie
V Galante 10.3. 2016
Zapísala: H. Mészarosová
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