Zápisnica
zo zasadnutia Komisie športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante
konaného dňa 18. 01. 2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia: 1. Informácia o príjmoch SŠZ za november a december 2018 a celý rok 2018
2. Informácie o čerpaní a vyúčtovaní dotácií za rok 2018
3. Informatívna správa o schválenom rozpočte mesta na rok 2019 –
šport
4. Vyhodnotenie výsledkov činnosti ŠK, TJ a OZ za rok 2018 a členské
základne
5. Rozdelenie finančných prostriedkov pre oblasť „ROZVOJ
ŠPORTU“ na rok 2019
6. Rôzne

Otvorenie:
Zoltán Szelle, predseda komisie, privítal na zasadnutí komisie športu, mládeže a telesnej výchovy
MsZ všetkých prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia.
S navrhnutým programom zasadnutia všetci prítomní členovia komisie súhlasili.
Bod č. 1) Informácia o príjmoch SŠZ za november a december 2018 a celý rok 2018
Písomnú správu o príjmoch za mesiac november 2018 obdržali všetci členovia komisie.
Zoltán Szelle – poprosil riaditeľa SŠZ o uvedenie materiálu.
Štefan Varga - informoval prítomných o príjmoch SŠZ za november 2018. Informácie o príjmoch
za december 2018 a celý rok 2018 predloží vo februári, nakoľko sa v januári ešte len uzatvára
december 2018 a rok 2018.
Zoltán Szelle - poprosil riaditeľa SŠZ o informácii o vyčerpanosti ubytovne a obsadenosti ihriska
s umelou trávou.
Štefan Varga – Vyťaženosť ubytovne čiastočne klesla oproti roku 2017, čo je pravdepodobne
následok otvorenia viacerých nových ubytovní v Galante počas roka 2018. Vyťaženosť ihriska
s umelou trávou je podobná ako za minulé roky.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informáciu o príjmoch SŠZ za
november a december 2018 berie na vedomie.
Bod č. 2) Informácie o čerpaní a vyúčtovaní dotácií za rok 2018
Materiál obdržali všetci členovia komisie elektronickou formou.
Zoltán Szelle – poprosil vedúcu OSS o informáciu.
Mgr. Lívia Gešková – uviedla predmetný materiál, informovala komisiu o vyúčtovaní jednotlivých
športových kluboch, telovýchovných jednotách a občianskych združeniach, ktoré vyúčtovali včas
a správne, i o tých, ktoré vyúčtovali nesprávne alebo neskoro. Kluby, ktoré nevyúčtovali dotáciu do
31.12.2018 z roku 2018, alebo porušil finančnú disciplínu sú: MRM MOTORŠPORT GALANTA,
jedná sa o dotáciu na činnosť vo výške 2500 €, ktorú mali zúčtovať do 31.10.2018. OZ bolo
opakovane vyzvané k zúčtovaniu dotácie, ktoré sa ale do dnešného dňa neuskutočnilo. Ďalším
klubom je OZ Feedrový klub Galanta, jedná sa o dotáciu na činnosť vo výške 500 €, ktorú mali
zúčtovať do 30.11.2018. OZ bolo opakovane vyzvané k zúčtovaniu dotácie, ktoré sa uskutočnilo až
v roku 2019. Posledným klubom, ktorý síce odovzdal zúčtovanie v termíne, ale vykázali výdavky
nekorešpondujúce s účelom poskytnutej dotácie uvedenej v zmluve je Klub kulturistiky a silového
trojboja Gyevát. Predseda klubu bol opakovane vyzvaný k oprave zúčtovania dotácie, na čo ale do

dnešného dňa nereagoval, a nepodal ani žiadosť o dotáciu na rok 2019. OZ Galantská Interliga
nevyčerpala úplnú dotáciu a vrátili do pokladne MsÚ 173,24 €.
Zsolt Takáč – navrhol, aby žiadostiam tých klubov, ktoré majú nezrovnalosti so zúčtovaním
dotácie z roku 2018, komisia nevyhovela.
Zoltán Szelle – sa vyjadril, že mu je nepochopiteľné, prečo niektoré organizácie majú problém so
správnym zúčtovaním, lebo z vlastných skúseností vie, že s vedúcou oddelenia spoločenských
služieb a športovým referentom je veľmi dobrá spolupráca a vždy sú ochotní pomôcť, keď má
niekto problém pri zúčtovaní.
Mgr. Andrej Tábori – navrhol dať do výzvy na rok 2019 rozčlenenie finančný prostriedkov podľa
počtu členskej základne, dosiahnutých výsledkov v predchádzajúcom roku a podľa množstva
plánovaných projektov.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante informáciu o čerpaní a vyúčtovaní
dotácií za rok 2018 berie na vedomie.
Bod č. 3) Informatívna správa o schválenom rozpočte mesta na rok 2019 – časť športu
Zoltán Szelle – dal slovo vedúcej OSS.
Mgr. Lívia Gešková – informovala prítomných ohľadom predmetného bodu.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante Informatívnu správu
o schválenom rozpočte mesta na rok 2019 – časť športu berie na vedomie.
Bod č. 4) Vyhodnotenie výsledkov činnosti ŠK, TJ a OZ za rok 2018 a členské základne
Materiál obdržali všetci členovia komisie.
Zoltán Szelle – dal slovo vedúcej OSS.
Mgr. Lívia Gešková – informovala ohľadom predmetného bodu, na mieste doložila vyhodnotenia
roku 2018 a členské základne klubov, ktoré odovzdali materiál a doplnila, že Cyklistický klub
Galanta neodovzdali členskú základňu a Klub kulturistiky a silového trojboja a MRM
MOTORŠPORT GALANTA neodovzdali ani vyhodnotenie výsledkov, ani členskú základňu.
Zoltán Szelle – poprosil vedúcu OSS o informáciu, či majú BOXING CLUB ROYAL Galanta
odovzdané požadované kópie zriaďovacích dokumentov a riaditeľa SŠZ o informáciu, či by bola
možnosť umožniť klubu trénovať v dome športu.
Mgr. Lívia Gešková – všetky požadované dokumenty majú na našom oddelení odovzdané.
Štefan Varga – časovo sa dá rozdeliť, aby mohli v dome športu opäť trénovať.
Zoltán Szelle – treba s nimi spísať o využití priestorov v dome športu zmluvu, aby v prípade
problémov sa dalo o čo oprieť.
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante vyhodnotenie výsledkov činnosti
ŠK, TJ a OZ za rok 2018 a členské základne berie na vedomie.
Bod č. 5) Rozdelenie finančných prostriedkov pre oblasť „ROZVOJ ŠPORTU“ na rok 2019
Zoltán Szelle – odovzdal slovo vedúcej OSS, aby informovala prítomných ohľadom žiadostí
a podmienok rozdeľovania dotácií.
Mgr. Lívia Gešková – obdržali sme celkom 29 žiadostí, ktoré boli prijaté na OSS do 11.01.2019.
Po termíne tento rok už ďalšie nedošli. Žiadosti splnili všetky formálne náležitosti. Pripomínam, že
sa môže poskytnúť max. 80% z celkových nákladov na projekt.

Zoltán Szelle – predstavil prítomným návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov pre oblasť
„ROZVOJ ŠPORTU“ na rok 2019.
Následne Komisia ŠMaTV rozdelila dotácie podľa tabuľky, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice. Dve
žiadosti Klubu priateľov turistiky sa zlúčili do jednej. Konkrétny účel poskytnutia dotácií (položky rozpočtu)
členovia komisie ponechali na rozhodnutie Mesta Galanta.

Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante jednomyseľne o d p o r ú č a
MsZ schváliť návrh rozdelenia dotácií v zmysle tabuľky, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.
Bod č. 6 ) Rôzne
V predmetnom bode neboli žiadne pripomienky.
Predseda komisie záverom poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť. Termín nasledujúceho
zasadnutia sa bude konať v zmysle programu komisie.
Príloha: Návrh na rozdelenie dotácií na rok 2019
Zoltán Szelle
predseda komisie

V Galante 18.01.2019
Zapísal: Ing. Tibor Drozd

Príloha č. 1
Návrh Komisie športu, mládeže a TV na rozdelenie dotácií na rozvoj športu
na rok 2019
Navrhnutá
výška dotácie
na rok 2019
v€

P. č.

Názov zariadenia

Názov projektu

Miesto a termín začatia
a ukončenia realizácie

1

Mestský kolkársky klub
Slovan Galanta

Dotácia na činnosť MKK
Slovan Galanta v roku
2019

Galanta 1.1.2019 -31.12.2019

9 000

2

BC "TVRDÁ PÄSŤ" Galanta

Box Galanta

Galanta 1.1.2019 -31.12.2019

3 000

3

Paintball, airsoft klub
Galanta

Rozvoj športu a príprava
ligového ihriska

Paintballové ihrisko Galanta
marec 2019 - september 2019

1 500

4

Hanza Galanta

Hokej a hokejbal a
bedminton 2019

Hokejbal.ihrisko ZŠ Sever GA,
TT, SA 1.1.-31.12.2019

1 000

5

Gymnázium s VJM Galanta

Dotácia

Plaváreň 1.1.2019 - 31.12.2019

3 000

6

Boxing club Galanta

Rozvoj boxerských a
kickboxerských športov v
meste Galanta

Galanta 1.1.2019 - 31.12.2019

5 000

Box

/3 500/

Kickbox

/1 500/

7

Miestna akčná skupina
Galanta

CYKLOAKTIVITY 2019

Galanta, Január - december 2019

1 500

8

FC SLOVAN Galanta

Výchova futbalovej
mládeže

Galanta, 1.1.2019 - 31.12.2019

100 000

9

BASKETBALOVÝ KLUB
JUNIOR GALANTA

Rozvíjanie basketbalových
zručností detí a mládeže

Galanta, 1.1.-31.12.2019

4 000

10

FOOTBALLANDIA

"Zdravá Galanta"

Galanta 1.2. - 30.11.2019

4 000

11

Športový klub ARKÁDIA
GALANTA

Činnosť ŠK ARKÁDIA
GALANTA 2019

1.1. - 31.12.2019 SR a zahraničie

22 000

Judo

/12 000/

Karate

/7 000/

Gymnastika

/3 000/

12

Športový klub ARKÁDIA
GALANTA

13

Telovýchovná jednota
Olympia GALANTA

Memoriál Juraja Gyeváta v 07.09.2019 Športcentrum Arkádia
Galanta
silovom dvojboji
Rozvoj pohybovo nadanej
mládeže v atletike

Galanta

1.1.-31.12.2019

800

7 000

14

Modelársky klub "Delfín"
Galanta

Rozvoj modelárskej
činnosti

Galanta 1.1.-31.12.2019

600

15

OZ Feedrový klub Galanta

Podpora OZ Feedrový
klub Galanta - sezóna
2019

Galanta, 25.3.2019 - 28.10.2019

0

16

Klub priateľov turistiky

Dotácia na činnosť
a na 13. ročník Klubovej
kolkárskej ligy

Galanta, 01.01.2019 - 31.12.2019

300

17

O.Z. Aikido klub Galanta

Financovanie činnosti
klubu

Galanta, 3.1.2019 - koniec roka
2019

1 200

18

Telovýchovná jednota
Galanta - mestská časť Hody

Športovanie v MČ Hody

MČ Hody 2019

5 000

19

Stolnotenisový oddiel T. J.
”G A S T O” Galanta

Zvýšenie kvality hry
súťažných družstiev,
reprezentácia mesta

Galanta, 1.1.-31.12.2019

10 000

20

GALANTSKÁ INTERLIGA

Galantská Interliga 2019

SOŠT Galanta 24.3.2019 24.11.2019

3 500

Ranč na striebornom jazere,
Galanta apríl - október

600

Tenisové kurty Slovan Galanta v
pribehu roka 2019

4 500

Slovensko + Európa

0

RANČ NA
STRIEBORNOM JAZERE
GALANTA,
WESTERNOVÉ
PRETEKY
Rozvoj a podpora
športových aktivít
mládeže. Hladanie
tenisových talentov
Zraz nadšencov
motorizmu + reprezentácia
mesta Galanta v
automobilovom športe

21

Branislav Šablatúra

22

Tenisový klub Slovan
Galanta

23

MRM MOTORŠPORT
GALANTA

24

Miestny kynologický klub
Hody

Činnosť MKK Hody v roku
2019

Galanta, 1.1.2019 - 31.12.2019

800

25

Dogdancing Club Slovakia

Tancujúce labky

SR a Európa 1.1.2019 31.12.2019

700

26

KO Box Club Galanta

Športové podujatia v
Galante 2019

Rok 2019, Galanta

9000

27

Cyklistický klub Galanta

Cyklistický klub 2019

Galanta, marec - november 2019

0

28

CAPOEIRA GALANTA

CAPOEIRA GALANTA

Galanta, 1.1.2019 - 31.12.2019

2 000

Spolu rozdelené

200 000

V Galante 18.01.2019

