Zápisnica
z riadneho zasadnutia komisie mládeže, telesnej výchovy a športu MsZ
konaného dňa 11.2.2014 v Galante
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: 1. Informácia o príjmoch a výdavkoch za január 2014 - SŠZ
2. Informácia o čerpaní a vyúčtovaní dotácií za rok 2013
3. Rozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na rok 2014
pre oblasť „ROZVOJ ŠPORTU“
5. Rôzne
Otvorenie
Mgr. Zsolt Barczi predseda komisie privítal na zasadnutí všetkých prítomných oboznámil ich
s programom zasadnutia a zároveň navrhol začať s bodom rôzne. Návrh bol jednomyseľne
schválený.
Predseda komisie privítal na komisii poslanca MsÚ Zsolt Takáča a predsedu FC Slovan Ing.
Ottahela , ktorý sa dostavili na zasadnutie komisie aby informovali o hospodárení OZ FC Slovan
Galanta za rok 2013.
Zsolt Takáč – odprezentoval a písomne predložil vypracovanú rekapituláciu výdajov a príjmov OZ
FC Slovan Galanta za rok 2013.
Komisia MTVaŠ berie na vedomie podanú informáciu.
Predseda komisie ďalej privítal na komisii zástupcov OZ Boxing Clubu Mariana Lauru a Pavla
Hosnedla, ktorý prišli komisiu informovať o zmene štatutára BCG, ktorým sa stal vo voľbách novej
správnej rady Marian Lauro.
p. Hosnedl – podal stručnú informáciu o činnosti , plánoch a členskej základni OZ Boxing Clubu.
Komisia MTVaŠ berie na vedomie podanú informáciu.
Bod č. 1) Informácia o príjmoch a výdavkoch za január 2014 – SŠZ
p.Varga – informoval prítomných o príjmoch a výdavkoch SŠZ za obdobie január 2014. Písomnú
správu obdržali všetci členovia komisie na zasadnutí.
Komisia MTVaŠ berie na vedomie podanú správu bez pripomienok.
p. Szelle – navrhol pre získanie zvýšenia príjmov SŠZ využiť vestibul Športovej haly, napríklad
prenájmom vestibulu
.
Bod č. 2) Informácia o čerpaní a vyúčtovaní dotácií za rok 2013
Mgr. Alica Orbánová prítomných informovala o čerpaní dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta na
rok 2013 v oblasti športu.
Tabuľku s čerpaním a vyúčtovaním obdržal každý člen na zasadnutí komisie.
Komisia MTVaŠ berie na vedomie podanú informáciu bez pripomienok.
Bod č. 3) Rozdelenie finančných prostriedkov pre oblasť „Rozvoj športu“ na rok 2014
Predseda komisie dal slovo p. Mészarosovej, ktorá informovala prítomných, že bolo podaných 21
žiadostí o dotáciu v oblasti športu z toho 2 žiadosti boli zaslané po termíne stanovenom vo výzve.
O finančnú dotáciu nežiadal ŠK Aikido klub, Klub priateľov turistiky, KF RACING ARENA,
Hádzanársky klub, OZ Cyklistický klub. V porovnaní s rokom 2013 boli podané nasledovné nové
žiadosti OZ Bambuľkovo, Tenisový klub TK Tenis Galanta, BC Tvrdá päsť, OZ Footballandia.
Na rok 2014 je v rozpočte mesta na dotácie v oblasti športu vyčlenených 110 000 €.

Komisia odporúča p. primátorovi udeliť finančné prostriedky nasledovne:

Názov zariadenia

Poskytnutá dotácie rok
2014

P. č.
1.
2.
3.
4.
5.

FC Slovan
Footballandia OZ
TJ Gasto
ŠK Arkádia
Modelársky klub "Delfín"

50 000
1 400
6 000
12 000
400

6.
7.

Gymnázium Z.Kod.VJM
Brooks basketball club

2 000
3 500

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

TJ Olympia
KO BOX CLUB
BC Tvrdá päsť
Boxing club Galanta
Mestský kolkársky klub
OZ Hanza Galanta
Rodinné centrum Bambuľkovo
OZ Interliga
TJ Galanta mestská časť Hody
Tenisový klub TK Tenis Galanta
Tenisový klub TK Tenis Galanta
Miestmy kynologicklý klub Hody

20.

Klub kulturistiky a silového trojboja

1 200

21.

Tenisový klub Slovan

5 000

5 000
7 400
2 300
2 300
5 500
600
zamietnuté
2 500
2 700
zamietnuté
zamietnuté
200

110 000

Členovia komisie MTVaŠ neodporučili primátorovi mesta poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta
pre Rodinné centrum Bambuľkovo, Tenisový klub TK Tenis Galanta.
Bod č. 5) Rôzne
Mgr. Zsolt Barczi - informoval členov komisie so žiadosťou ŠK Arkádia o stanovisko k žiadosti
predsedu ŠK o stavebné úpravy na športovom centre Arkádia na ul. kpt. Nálepku 1575 v Galante
vo vlastníctve mesta Galanta. Investor stavebných prác bude Arkádia s.r.o.
Komisia MTKaŠ súhlasí s predloženou žiadosťou so stavebnými úpravami ŠK Arkádia na
pozemku vo vlastníctve mesta Galanta a odporúča ju schváliť za podmienok, ktoré určí
mesto.
Predseda komisie záverom uviedol, že nasledujúce zasadnutie sa bude konať 18.3.2014 o 15.30 hod,
poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Mgr. Zsolt Barczi v.r.
predseda komisie
V Galante 12.2.2014
Zapísala: H. Mészarosová

