Zápisnica
z riadneho zasadnutia komisie mládeže, telesnej výchovy a športu MsZ
konaného dňa 6.5.2014 v Galante

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:1. Informácia o príjmoch a výdavkoch za marec 2014 - SŠZ
2. Vyhodnotenie 32. ročníka Behu Galantou – Behu oslobodenia
3. Vyhodnotenie činnosti členov komisie
4. Sprievodné športové podujatia počas Galantských trhov
5. Prerozdelenie dotácie na rozvoj športu - výzva č. 1/2

6. Rôzne
Mgr. Zsolt Barczi predseda komisie privítal na zasadnutí všetkých prítomných, oboznámil ich
s programom zasadnutia. Návrh bol jednomyseľne schválený.
Zasadnutie komisie sa uskutočnilo v klubovni Športovej haly z dôvodu, aby členovia komisie mohli
uskutočniť prehliadku športovísk, priestorov, ktoré sú spravované SŠZ Galanta.
Bod č. 1) Informácia o príjmoch a výdavkoch za apríl 2014 – SŠZ
p.Varga – informoval prítomných o príjmoch a výdavkoch SŠZ za obdobie apríl 2014.
Písomnú správu o príjmoch a výdavkoch obdržali všetci členovia komisie na zasadnutí.
Oboznámil prítomných o začatí rekonšrtrukčných prác v kolkárni v priestoroch Domu športu,
ukončenie je plánované na mesiac jún, otvorenie by malo byť v termíne konania Galantských trhov
2014.
Komisia MTVaŠ berie na vedomie podanú správu bez pripomienok.
Bod č. 2) Vyhodnotenie 32. ročníka Behu Galantou – Behu oslobodenia
p. Mészárosová – podala informáciu o športovom podujatí konanom dňa 12.4.2014 Beh Galanty –
Beh oslobodenia, ktorý oproti predošlým ročníkom mal zmenenú trasu cez mesto po Hlavnej ulici.
Celkovo sa behu zúčastnilo 671 bežcov čo je o 140 viac ako v roku 2013.Vyhodnotenie uvedeného
behu sa konalo 30.4.2014 . Mgr. Maťašovský poďakoval všetkým čo sa podieľali na organizácii
behu a vytýčili sa nové úlohy, ktoré budú zapracované do organizačného zabezpečenia na rok
2015.Záznam z vyhodnotenia je prílohou zápisnice.
p. Bičan – kladne hodnotil priebeh BG.
Komisia MTVaŠ berie na vedomie podanú správu a navrhuje zvýšiť MsZ rozpočet na BG na
rok 2015 ( odmeny pre dobrovoľníkov, usporiadateľov ...).
Bod č. 3) Vyhodnotenie činnosti členov komisie
Mgr. Zsolt Barczi - predniesol návrh vyplatenia odmien za I. polrok 2014 pre členov komisie –
odborníkov z radov občanov.
Komisia jednohlasne odsúhlasila návrh na vyplatenie odmien.
Bod č. 4) Sprievodné športové podujatia počas Galantských trhov
p. Mészarosová - informovala členov komisie o doručených žiadostiach na odd. ŠkKaŠ
o pridelenie dotácie z rozpočtu mesta na uskutočnenie sprievodných športových podujatí počas
XXX .roč. Galantských trhov. Výška finančných prostriedkov v rozpočte mesta na športové
podujatia počas GT bola MsZ schválená vo výške 2 500 € nasledovne:
ŠK,TJ
čiastka
TJ Gasto Metalfin
350 €
KO BOX club
1 000 €
Mestský kolkársky klub
450 €
Freestyle bmx
400 €
Futbal starí páni
300 €
Komisia MTVaŠ berie na vedomie podanú informáciu. V budúcnosti by chcela byť viac
zapojená do výberu, zabezpečenia sprievodných športových podujatí GT.

Bod č. 5)Prerozdelenie zostatku dotácie na rozvoj športu na rok 2014 výzva č.1/2
Zoznam žiadostí obdržali členovia komisie s pozvánkou.
Predseda komisie dal slovo p. Mészarosovej, ktorá informovala prítomných, že zostatok
neprerozdelených financií je 6 200 € a boli podané 3 žiadostí o dotáciu v oblasti športu.
Komisia odporúča p. primátorovi udeliť finančné prostriedky nasledovne:
1.
2.
3.

Klub kulturistiky a sil. trojboja
Tenisový klub Slovan
ZŠ G.Dusíka

1 200
5 000
0

Bod č. 6) Rôzne
Členovia komisie MTVaŠ záverom zasadnutia uskutočnili prehliadku športovísk - ŠH, Dom športu
- a taktiež aj začínajúce rekonštrukčné práce schválené s MsZ / kolkáreň, Arkádia /.

Predseda komisie záverom poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Mgr. Zsolt Barczi v.r.
predseda komisie

V Galante 7.5.2014
Zapísala: H. Mészárosová

