Zápisnica
z riadneho zasadnutia komisie mládeže, telesnej výchovy a športu MsZ
konaného dňa 16.10.2012 v Galante

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnený: Ing.A.Kostka,
Hostia: Mgr. Ladislav Maťašovský, Mgr. Alica Orbánová, Š. Varga, Z. Vedrödy,
Program zasadnutia: 1) Informácia o čerpaní dotácií za uplynulé obdobie roku 2012
2) Vyhodnotenie tréningových procesov jednotlivých športových klubov
3) Prerokovanie návrhu rozpočtu
4) Rôzne

Mgr. Zsolt Barczi - predseda komisie privítal prítomných členov komisie a hostí, ktorí sa zúčastnili
riadneho zasadnutia komisie a oboznámil ich s programom zasadnutia.
Program zasadnutia bol jednomyseľne schválený.
Bod č. 1) Informácia o čerpaní dotácií za uplynulé obdobie roku 2012
Materiál bol doručený všetkým členom komisie spolu s pozvánkou.
Mgr. Alica Orbánová – informovala členov komisie o poskytnutých dotáciách z rozpočtu mesta za
uplynulé obdobie roku 2012.Všetky pridelené dotácie boli odoslané. Vyúčtovania dotácií sú do
31.12.2012.
Komisia MTVaŠ informáciu o čerpaní dotácií za uplynulé obdobie roku 2012 berie na vedomie.
Bod č. 2) Vyhodnotenie tréningových procesov jednotlivých športových klubov
Správy ŠK a TJ s vyhodnotením tréningových procesov boli členom komisie e-mailom doručené
spolu s pozvánkou.
Komisia MTVaŠ berie na vedomie správy bez pripomienok.
Bod č. 3) Prerokovanie návrhu rozpočtu
Materiál bol doručený všetkým členom komisie spolu s pozvánkou.
Členovia pred zasadnutím obdržali návrh rozpočtu oddelenia na rok 2013.
Mgr. Alica Orbánová – podala informáciu o návrhu rozpočtu na rok 2013,
Mgr. Zsolt Barczi - uviedol, že dňa 10.10.2012 bolo stretnutie vedenia mesta a rokovalo sa
o návrhu rozpočtu.
Všetci členovia komisie kladne hodnotili návrh rozpočtu a vyjadrili spokojnosť s navrhnutým
rozpočtom v dnešnej nepriaznivej finančnej situácii..
Komisia MTV a Š berie návrh rozpočtu na rok 2013 na vedomie a odporúča ho MsZ v
Galante schváliť v predloženej forme a rozsahu.
P. Szelle – pri prideľovaní finančných dotácií sa zamyslieť nad prerozdelením pre jednotlivé
športové kluby a TJ a nevyčleniť extra čiastku pre FC.
p. Kollárik – podal návrh na predvolanie Ing. Ottahela na budúce zasadnutie komisie a o podanie
informácie o použití dotácie poskytnutej mestom.
Členovia komisie sa dohodli na nasledujúce zasadnutie komisie pozvať predsedu FC Slovan Ing.
Ottahela.

Bod č. 4) Rôzne
Mgr. Zsolt Barczi - privítal na komisii p. Vedrődyho zástupcu Občianskeho združenia
„Skateparku“ a informoval ho o sťažnostiach občanov Školskej ulice na hluk a neporiadok
v priestoroch Skateparku. Tiež uviedol o potrebe zabezpečenia prevádzkového poriadku ako
i o predloženie rozpočtu na oplotenie uvedenej plochy. Uviedol aby si p. Vedrődy dohodol pracovné
stretnutie ohľadom oplotenie s vedúcou odd. ŠkKaŠ Mgr. Alicou Orbánovou.
P.Vedrődy – uviedol, že o sťažnostiach sa dopočul, previedol sám kontrolu zameranú na poriadok
a hluk, neporiadok nezistil , nedostatky sú pri WC. Prevádzkový čas je určený v čase od 15.00 hod
do 21.00 hod. Pre zlepšenie situácie jednal i s MP o možnosti častejších kontrol v čase prevádzky,
pri zistení nedostatkov je potrebné spísať záznamy MP, oplotenie by zlepšilo situáciu,
p.Varga – informoval, že prevádzkový poriadok bol osadený v areály ale bol
znehodnotený. Osadenie WC bolo na základe požiadavky hygieny. Jeden pracovník SŠZ denne
zabezpečuje poriadok na uvedenej ploche, nedostatky v poriadku neboli zistené akurát je tam
hlučnejšie,
p.Bičan – uviedol, že na základe sťažností obyvateľov a zistených nedostatkov by mohli pri
udržovaní poriadku prejaviť aktivitu aj členovia klubu a nečakať na upratovanie zo strany SŠZ,
p. Vígh – k danej téme uviedol, že treba určiť dobu prevádzky a dodržovať ju, kontroly je potrebné
zabezpečiť v čase prevádzky, je potrebné osadenie nádob na odpad a musí sa riešiť oplotenie.
Mgr. Zsolt Barczi poďakoval p.Vedrődymu za účasť a vyzval p. Vargu zastupujúceho na zasadnutí
p. Majerníka riaditeľa SŠZ o podaní informácie o hospodárení SŠZ,
p.Varga – informoval prítomných o príjmoch a výdavkoch SŠZ za obdobie august - september
2012. Písomnú správu obdržali všetci členovia komisie na zasadnutí.
P.Bičan – nedostatok finančných prostriedkov pre SŠZ vo výške cca 3000 € mesačne pretrváva, čo
sa robí pre zlepšenie situácie?
p.primátor Mgr. Maťašovský – uviedol, že návrh rozpočtu SŠZ bol nesprávne zostavený
a konateľ dostal za úlohu prepracovať návrh rozpočtu na rok 2013,
p. Szelle – uviedol, že má informácie o prevádzke sauny v DŠ, ak je tomu tak, či by ju nemali
používať aj iné športové kluby. Požiadal o informáciu ohľadom behu Galanty či bude alternatíva iná
trasa,
p.Varga – ohľadom „Behu Galanty“ trasa nebude zmenená bude len minimálne predĺžená.
Sauna v DŠ je odpojená a nie je v prevádzke,
p.primátor Mgr. Maťašovský –informoval prítomných, že ohľadom prevádzky sauny v DŠ sa
zistí skutočnosť, poveril kontrolou vedúcu odd. ŠkKaŠ,
p. Kollárik – podal ústnu informáciu o požiadavke Interligy hrať svoje zápasy na umelom trávniku
štadióna.
Členovia komisie sa uzniesli, že predseda komisie Interligy Bc. Prokopec, by mal podať písomnú
žiadosť s horeuvedenou požiadavkou na komisiu MTVaŠ.
Predseda komisie záverom poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Ďalšie zasadnutie sa uskutoční 20.11.2012 o 15.00 hod. Materiál a pozvánka budú doručené
e-mailom.
Mgr. Zsolt Barczi v.r.
predseda komisie

V Galante 17.10.2012
Zapísala: H. Mészárosová

Komisia mládeže, telesnej výchovy a športu MsZ Galanta

Stanovisko
k „Návrhu rozpočtu na rok 2013“

Komisia mládeže, telesnej výchovy a športu MsZ v Galante na svojom zasadnutí dňa 16.10.2012
prerokovala „Návrh rozpočtu na rok 2013“ (oblasť športu), materiál berie
na vedomie bez pripomienok
a o d p o r ú č a ho MsZ v Galante schváliť v predloženom rozsahu.

Mgr.Zsolt Barczi v.r.
predseda komisie

V Galante dňa 17.10.2012

Za správnosť: H. Mészarosová
zapisovateľka komisie

