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Komisia športu pri Mestskom zastupiteľstve Sládkovičovo
___________________________________________________________________

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie športu pri Mestskom zastupiteľstve Sládkovičovo
V súlade s § 15 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien
a doplnkov predseda Komisie športu pri Mestskom zastupiteľstve Sládkovičovo (ďalej len
„komisia“) zvolal 1. zasadnutie, ktoré sa uskutočnilo:
Dátum konania:22.11. 2021 (pondelok) o 17,00 hod.
Miesto konania: zasadačka Mestského úradu Sládkovičovo č. dv. 13
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program zasadnutia dozornej rady:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Plán činnosti komisie na rok 2022
Dotácie pre športovú činnosť na rok 2022
Rôzne
Záver

K bodu 1)
Zasadnutie komisie otvoril a viedol Koloman Hrdlica, predseda komisie a oboznámil
prítomných s programom zasadnutia. Komisia bola schopná uznášať sa o všetkých bodoch
programu. Konštatoval, že sú prítomní zástupcovia športových klubov a organizácií. Ďalej
uviedol, že programom zasadnutia komisie je prerokovať a predložiť návrh na rozdelenie
dotácií pre športové kluby mestskému zastupiteľstvu. V rozpočte mesta je vyčlenených
25 000 €.
K bodu 2)
Predseda komisie predložil Plán činnosti komisie na rok 2022, podľa ktorého zasadnutia sú
plánované na máj a september 2022. V prípade potreby budú zvolané mimoriadne zasadnutia.
K Plánu činnosti nemali prítomní žiadne pripomienky
K bodu 3)
Prítomní členovia komisie - zástupcovia športových klubov a organizácií, žiadatelia o dotáciu
informovali o činnosti, dosahovaných výsledkoch, o práci s mládežou, použití dotácií
v predchádzajúcom roku 2021. Zástupcovia športových oddielov predložili žiadosti o dotáciu
na rok 2022 a to, stolnotenisový oddiel, futbalový klub a kolkársky klub.

Stolnotenisový oddiel Slavoj Sládkovičovo – Bohuslav Németh:
 súťažia 3 družstvá,
 dotáciu žiadajú na prenájom telocvične, účasť na súťažiach a činnosť klubu,
 aktivity – Memoriál Emila Dovalovského, súťaže,
 spolupráca s Ivančicami, CVČ,
-

žiadosť o dotáciu 4.700 €
vzhľadom na pandemickú situáciu sa dotácia na rok 2021 krátila o 650 €.

Futbalový klub Slavoj Sládkovičovo – Viliam Brunner, prezident FK:
 3 mužstvá – dospelí, prípravka, žiaci,
 cca 80 tréningov, 28 zápasov,
 dotáciu žiadajú na poplatky a bežné výdavky pre všetky mužstvá
-

žiadosť o dotáciu 16.000 €
vzhľadom na pandemickú situáciu sa dotácia na rok 2021 krátila o 4.000 €, ktoré boli
následne mestom preinvestované do opravy budovy, ktorá je vo veľmi zlom stave, aj
najmä kvôli streche, ktorá zateká a tak spôsobuje ďalšie škody na budove.
nutnosť podniknúť nejaké kroky ohľadom celej budovy, nájsť rozumné riešenie

Kolkársky klub – Miroslav Halaši:
 dotácia na prenájom kolkárne v Galante a činnosť, najmä súťaže,
 2 mužstvá,
-

žiadosť o dotáciu 3.500 €

Uznesenie č. 1/KŠ-2021
A. Berie na vedomie
1) Informáciu o žiadostiach o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta.
B. Schvaľuje
1) Program zasadnutia bez pripomienok.
2) Plán činnosti komisie na rok 2022.
3) Návrh komisie na rozdelenie dotácií pre športové kluby a organizácie v meste
Sládkovičovo na rok 2022.
C. Odporúča
1) Mestskému zastupiteľstvu schváliť dotácie pre jednotlivé športové kluby
a organizácie tak ako je uvedené v návrhu komisie.
Hlasovanie:

ZA: 6

ZDRŽAL/I SA: 0

PROTI: 0

NEHLASOVAL/I: 0

K bodu 4)
p. Hrdlica – p. Halašimu ďalej tlmočil návrh primátora mesta Ivančice, na cezhraničnú
spoluprácu kolkárov. Možnosť sa zapojiť do rôznych projektov a dotácií z EÚ. Treba
prediskutovať a premyslieť, že by mohla takáto družba existovať.
Návrh na vybudovanie automatického polievanie na hracej ploche FK Slavoj Sládkovičovo,
predbežné vyčíslenie 17.000 €.

K bodu 5)
Záverom, keďže žiadny z členov komisie nepredložil ďalšie návrhy a pripomienky, predseda
komisie poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
V Sládkovičove dňa 22.11. 2021

Predseda komisie:
Koloman Hrdlica

Zapisovateľ:
Mgr. Norbert Mészáros

