Záznam
z II. zasadnutia Komisie obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja
zo dňa 4.4.2019
V Galante dňa 4.4.2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Predseda komisie Mgr. László Biró v úvode privítal všetkých členov komisie. Otvoril
zasadnutie a predložil návrh programu rokovania. Pred rokovaním vedúci Odd. právneho
a verejného obstarávania Mgr. Szolga stiahol bod programu č. 6 a konateľ spol. Bysprav spol.
s r.o. doložil nový materiál na rokovanie komisie, ktorý sa zaradil do programu rokovania ako
bod č. 6. Upravený návrh programu (viď. nižšie) následne členovia komisie jednomyseľne
schválili.

4. apríla 2019 o 14,00 hod.
Program:
1. Otvorenie
2. Žiadosť o predĺženie nájmu k nebytovému priestoru na ul. Hlavná 944 v správe Bysprav
spol. s r.o. Galanta – nájomca Lajos Miklós (prevádzka MIKLOS-OPTIK, optickozdravotnícke služby)
3. Žiadosť o zmenu nájomcu nebytového priestoru na ul. Vajanského č. 909 v Galante
o podlahovej ploche 26,12 m2 v správe spol. Bysprav spol. s r.o. Galanta
4. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Edita Szendreiová
5. Žiadosť o odkúpenie pozemku – SHELL Slovakia, s.r.o.
6. Návrh podmienok na vydanie súhlasu na prenájom nebytového priestoru na ul.
Vajanského č. 909 v Galante o podlahovej ploche 56,84 m2 v správe spol. Bysprav spol.
s r.o.
7. Čerpanie rozpočtu Oddelenia komunálnych služieb za rok 2018
8. Organizačno-technické a finančné zabezpečenie XXXV. ročníka Galantských trhov
9. Návrh VZN č. ...../2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území mesta Galanta
10. Daň z ubytovania za II. polrok 2018 – informatívna správa
11. Galandia s.r.o. – informatívna správa
12. Monotematická izba K. Duchoňa – informatívna správa
13. Rôzne
14. Záver
K bodu č. 2
Žiadosť o predĺženie nájmu k nebytovému priestoru na ul. Hlavná 944 v správe Bysprav spol.
s r.o. Galanta – nájomca Lajos Miklós (prevádzka MIKLOS-OPTIK, opticko-zdravotnícke
služby)
Materiál predložil M. Fukas, konateľ Bysprav spol. s r.o.

Stanovisko Komise OSCRaRR:
Komisia predložený materiál prerokovala a jednomyseľne ho odporučila predložiť na
rokovanie Mestského zastupiteľstva v Galante bez pripomienok.
K bodu č. 3
Žiadosť o zmenu nájomcu nebytového priestoru na ul. Vajanského č. 909 v Galante
o podlahovej ploche 26,12 m2 v správe spol. Bysprav spol. s r.o. Galanta
Materiál predložil M. Fukas, konateľ Bysprav spol. s r.o.
Mgr. Amrichová – dodala, že za oddelenie žiadala doplnenie žiadosti o stanovisko nového
nájomcu, ktoré bolo ku dňu konania komisie doložené, takže po doložení stanoviska súhlasí so
zmenou nájomcu so zachovaním všetkých práv a povinností vyplývajúcich z platnej nájomnej
zmluvy.
Mgr. Biró – upozornil na preklep roku ukončenia nájomnej zmluvy v materiáli.
Stanovisko Komise OSCRaRR:
Komisia predložený materiál prerokovala a jednomyseľne ho odporučila predložiť na
rokovanie Mestského zastupiteľstva v Galante s pripomienkami:
– ponechať všetky práva a povinnosti vyplývajúce z platnej nájomnej zmluvy,
– upraviť v dátume ukončenia nájomnej zmluvy rok na 2021, ako je v pôvodnej zmluve.
K bodu č. 4
Žiadosť o odkúpenie pozemku – Edita Szendreiová
Materiál predložil Ing. Szolga, vedúci odd. právneho a verejného obstarávania.
Mgr. Kolek – mesto má so žiadateľom uzavretú nájomnú zmluvu na 5 rokov, nespomína si, kedy
ju MsZ schvaľovalo.
Mgr. Szolga – nájomné zmluvy do 5 rokov uzatvára primátor mesta v zmysle VZN.
Mgr. Kolek – dá návrh na úpravu VZN na najbližšom MsZ. Zaujímal sa tiež, aký je tam osobitý
zreteľ a kto a na koho náklady bude vybudované kontajnerové stojisko?
Mgr. Szolga – osobitý zreteľ je v tom, že prevádzka bufetu tohto typu tam nie je, bola by to
polyfunkčná budova s možnosťou poskytovania ďalších služieb. Kontajnerové stojisko by
vybudoval žiadateľ na jeho náklady.
Mgr. Kolek – považuje to za nedostatočný argument na uplatnenie osobitého zreteľa. Bude sa
prikláňať k vyhláseniu VOS týchto obchodných priestorov.
Mgr. Biró – zaujímal sa, čo sa môže stať v prípade, že niekto si prenájme pozemok bez súhlasu
komisií a MsZ, neskôr príde s tým, že si chce pozemok odkúpiť, zdá sa mu, že môže vyvíjať tlak
na poslancov, že už tam niečo má a chce si to odkúpiť. Doteraz sa takéto prípady neriešili.
Mgr. Gál – prikláňa sa k názoru p. Koleka. Tiež to považuje za komplikovaný prípad. Musia tam
vybudovať aj parkovacie miesta, čo zaberie opäť zelenú plochu. Zaujíma ho, ako budú reagovať
na to obyvatelia a existujúce prevádzky v tejto lokalite na návrh tohto zámeru. Možno nebudú
vôbec súhlasiť s touto stavbou na danom pozemku. Obáva sa negatívnych hlasov obyvateľov.
Mgr. Kolek – určite bude potrebné zvolať stretnutie s občanmi v tejto veci. Obáva sa, keď to raz
bude aj s pozemkom v súkromných rukách, za pár rokov sa to môže pretransformovať na niečo
iné, s čím nebudeme vedieť nič spraviť.
F. Psota – na Komisii investičnej výstavby sa v minulosti hovorilo o tom, aby sa sídliská
nezahusťovali, nikto na to neberie ohľad. Navrhuje skresať kompetencie primátora, aby sa
takéto zmluvy nemohli podpisovať bez súhlasu MsZ.

Z. Szelle – upresnil, že výstavba občerstvovacieho stánku je už schválená. Zároveň sa čuduje,
že niekto má záujem v danej lokalite stavať polyfunkčný objekt, keď sa v blízkosti stavajú
budovy West, sú tam voľné obchodné priestory, ktoré je možné si prenajať a nezahusťovať tým
sídlisko.
Stanovisko Komise OSCRaRR:
Komisia predložený materiál prerokovala, hlasovaním v pomere 4 sa zdržali a 3 proti, komisia
nesúhlasí s odpredajom pozemku a materiál neodporúča predložiť na rokovanie Mestského
zastupiteľstva v Galante.
K bodu č. 5
Žiadosť o odkúpenie pozemku – SHELL Slovakia, s.r.o.
Materiál predložil Ing. Szolga, vedúci odd. právneho a verejného obstarávania.
Mgr. Kolek – na Severe je to prípad osobitného zreteľa a tu, kde sú v zemi nádrže na naftu,
benzín atď., nič iné tu nemôže byť, len čerpacia stanica a tu neberieme na vedomie osobitý
zreteľ? Názory, ktoré vychádzajú z mesta, musia byť zosúladené. Buď vyhlásime VOS na všetko
alebo budeme odpredávať pozemky na základe osobitého zreteľa priamym predajom.
Mgr. Biró – rieši podobnú dilemu. Hovorí sa o rozšírení občianskej vybavenosti, sú tam
prevádzky rôzneho druhu. Zaujímalo ho, či sa dá na predmetný pozemok vypracovať znalecký
posudok a ponúknuť ho na odpredaj za vyššiu sumu? Vyjadril by sa potom.
Mgr. Kolek – požiadal zapracovať do zmluvy informáciu o uplatňovaní valorizácie – zároveň sa
informoval aká je súčasná výška ročného nájmu a aké je to percentuálne navýšenie oproti roku
1997. Navrhol informovať komisiu o týchto skutočnostiach na jej najbližšom rokovaní.
F. Psota – doplnil, že Komisia investičnej výstavby tiež neodporučila odpredať pozemok, keďže
do 2027 beží nájomná zmluva.
Stanovisko Komise OSCRaRR:
Komisia predložený materiál prerokovala, a jednomyseľne navrhla vypracovať znalecký
posudok na pozemok a vyčísliť ročnú valorizáciu od roku 1997 do súčasnosti, zapracovať ju
do zmluvy a až po splnení uvedených podmienok odporúča predložiť materiál na rokovanie
MsZ.
K bodu č. 6
Návrh podmienok na vydanie súhlasu na prenájom nebytového priestoru na ul. Vajanského
č. 909 v Galante o podlahovej ploche 56,84 m2 v správe spol. Bysprav spol. s r.o.
Materiál predložil M. Fukas, konateľ Bysprav spol. s r.o. Pôvodnému nájomcovi sa už skončila
nájomná zmluva, nebola predĺžená. O priestory prejavila záujem Tatra banka, ktorá by tam
zriadila pobočku sesterskej banky, Raiffeisen bank. Navrhuje poskytnúť nebytový priestor
priamym prenájmom, s prihliadnutím na osobitný zreteľ s tým, že to bude prenajaté pre
bankový sektor, na dobu neurčitú s 9 mesačnou výpovednou lehotou. Dôjde k lepšiemu
využitiu nebytového priestoru, banka by ju kompletne interiérovo zrekonštruovala, tým by sa
aj technicky zhodnotil daný priestor. Súhlasia tiež so sumou nájmu na 120€/ m2 ročne, čím sa
doterajšie nájomné zvýši takmer dvojnásobne.
Mgr. Biró – zaujímal sa p. Szolgu, či je možné priamym prenájmom poskytnúť prevádzku bez
vyhlásenia OVS.
Mgr. Szolga – so súhlasom 3/5 väčšiny MsZ je to možné. Pokiaľ ide o verejný záujem a prospech

občanov, malo by si to MsZ obhájiť.
Mgr. Kolek – mal by výhrady keby išlo o Hlavnú ulicu, nakoľko však ide o ul. Vajanského, takáto
skladba služieb tam chýba, prostredie by bolo skultivované, obyvateľov by to nerušilo. Obáva
sa, že vo OVS by sa neprihlásil nikto, kto by aktuálnu ponuku banky predčil a nakoniec by to
vyhrala tá istá banka, ale za nižšiu sumu. Ponúkaná suma nájomného je v tomto prípade
osobitý zreteľ.
Mgr. Biró – nebude hlasovať za, vytvára sa precedens a v budúcnosti sa na voľné priestory budú
žiadatelia priamo hlásiť bez OVS.
Mgr. Amrichová – vysvetlila svoj pohľad na komisii, nakoľko bol materiál predložený na stôl.
Máme dve možnosti: môžeme vyhlásiť OVS, ktorá trvá niekedy aj 6 týždňov, za tú dobu
prichádzame o nájom, v podmienkach nezvykneme konkretizovať presnú službu, ale
prevádzkareň obchodu a služieb, nemusela by to vyhrať banka a už vôbec nie za takúto sumu
nájmu. Alebo môžeme poskytnúť nebytový priestor priamo, poznáme v akom stave sú tam
priestory, je málo záujemcov o túto lokalitu a hlavne je málo záujemcov, ktorí sú ochotní
poskytnúť takto vysokú sumu. Za OKSaŽP sa v stanovisku prikloní k nájmu z dôvodu hodného
osobitného zreteľa.
Mgr. Szolga – táto ponuka je pre mesto výhodná, pomôže to aj mestskému rozpočtu. Vo OVS
by sme neboli schopní vysúťažiť túto vysokú sumu.
Mgr. Gál – 9 mesačná výpovedná doba sa mu zdá byť dlhá. Zaujímal sa o riešenie parkovacích
miest v danej lokalite.
Mgr. Amrichová – v 9 mesačnom období by sme vedeli vysúťažiť nového nájomcu, prípadne aj
v dvoch kolách. Bonitou tejto ponuky je aj obnova obchodných priestorov.
M. Fukas – pracovisko banky bude pribl. také veľké ako v Seredi, t.j. dva vybavovacie pulty. Veľa
klientov tam nebude môcť byť naraz. Vždy je to lepšie, ako keby tam bola cukráreň alebo
reštauračné zariadenie, ktorú vie navštíviť viac klientov. Parkovacie miesta sú za budovou,
prípadne využijú parkovacie miesta v okolí budovy, napr. pred Tatrabankou.
Stanovisko Komise OSCRaRR:
Komisia predložený materiál prerokovala a hlasovaním 6 za a 1 sa zdržal, ho odporučila
predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Galante bez pripomienok.
K bodu č. 7
Návrh na nadviazanie partnerskej spolupráce s mestami Ustrzyki Dolne a Daruvar
Materiál predložila Mgr. Amrichová, vedúca OKSaŽP a predstavila poľské mesto Ustrzyki Dolne,
ktoré nás oslovilo k nadviazaniu partnerskej spolupráce a tiež nás oslovili k spolupráci na
spoločnom projekte, na ktorom sme už súčinní. Je to veľmi pekné mesto, historicky im nebolo
okrem obnovených kostolov osobne veľmi predstavené. Majú však veľmi pekné športoviská
a ako tur. atrakciu majú napr. krásny starý mlyn, kde je momentálne prevádzka reštaurácie.
Mesto je turisticky atraktívne počas celého roka aj vďaka lyžiarskym svahom, celoročne
otvorenému kúpalisku. Navštevuje ho veľa turistov aj zo zahraničia. Veľa projektov bude
vyhlásených na spoločnú spoluprácu a nebránia sa, že by nás prijali ako ďalšie partnerské
mesto na SR. Pripravujú sa už aj podklady na ďalší projekt v oblasti CR. Aktuálne nás pozývajú
na jeden turistický veľtrh, ktorý sa uskutoční v mesiaci júl 2019. Komisia kultúry a medzimest.
vzťahov odporučila tiež toto mesto.
Mgr. Biró – našou dlhodobou ambíciou je nadviazanie spolupráce s poľským mestom, medzi
prioritami bola však aj vzdialenosť. Usztrzyki sú vzdialené viac ako 500 km, bol by rád, keby to
bolo mesto bližšie, blízko Krakowa. Zo skúseností vie, že mestá, ktoré sú vzdialené, sú aj menej

navštevované. Okrem spoločného projektu nás s ním nič nespája a majú už aj slovenského
partnera na východe SR.
Mgr. Kolek – Komisia KaMV odporučila nadviazať spoluprácu s Ustrzykami na základe
vypočutých argumentov a toho, že vzájomná spolupráca je už rozbehnutá. Mestá sa navštevujú
aj mimo spoločného projektu. Vypočul si dobré argumenty, vzdialenosť u neho nehrá v tomto
prípade takú rozhodujúcu úlohu.
Mgr. Gál – keď už je rozbehnutá spolupráca na rôznych úrovniach, išiel by to toho.
Ing. Zeleňák – je to ponuka z ich strany, zrejme majú o spoluprácu vážny záujem. Je za
nadviazanie akejkoľvek spolupráce, aby sa cestovalo a spoznávali sa nové miesta.
M. Tószegi – zaujímal sa, či vyplývajú pre mesto určité povinnosti, keby sa podpísala partnerská
zmluva?
Mgr. Biró – konkrétne povinnosti nie, ale mestá by sa mali navštevovať, pozývať navzájom,
podporovať sa a odovzdávať si skúsenosti v rôznych oblastiach.
Hlasovanie za nadviazanie spolupráce s mestom Ustrzyki Dolne: 4 za, 2 sa zdržali.
Mgr. Amrichová – z materiálu prečítala základné údaje o meste Daruvar.
Mgr. Kolek – okrem návštev vedenia mesta nenašiel s mestom Daruvar žiadne spoločné
prieniky. Mestá sa navštevujú už dostatočne dlho a zatiaľ sa nepodnikli žiadne kroky, ktoré by
priniesli ovocie v spoločnej spolupráci, z tohto dôvodu ho mesto Daruvar nepresvedčilo k
nadviazaniu spolupráce. Nemá to charakter toho oficiálneho stretávania sa dvoch
predstaviteľov miest, z tohto dôvodu ho Komisia KaMV neodporučila prijať ako partnerské
mesto.
Mgr. Biró – prijal by partnera v Chorvátsku. Z pohľadu zahraničným miest je Galanta atraktívna
z hľadiska lokality, blízkosti hlavných miest, obchodu, rozvoja a pod., mali by sme hľadať
podobné mestá nášmu, ktoré nám majú čo ponúknuť.
Hlasovanie za nadviazanie spolupráce s mestom Daruvar – 0 za, 6 sa zdržali.
Stanovisko Komise OSCRaRR:
Komisia predložený materiál prerokovala. Hlasovaním 4 za, 2 sa zdržali, odporúča nadviazať
partnerskú spoluprácu s poľským mestom Ustrzyki Dolne a materiál predložiť na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Galante.
K bodu č. 8
Čerpanie rozpočtu Oddelenia komunálnych služieb za rok 2018
Materiál predložila Mgr. Amrichová, vedúca OKSaŽP.
Mgr. Gál – všimol si výraznejšie zostatky fin. prostriedkov na rôznych kapitolách oddelenia.
Zaujíma sa, čo sa stane s týmito nevyčerpanými prostriedkami?
Mgr. Amrichová – ak zostanú fin. prostriedky, môže požiadať o vyčlenenie z prebytku a zahrnie
ich do aktuálneho rozpočtu po schválení MsZ.
Ing. Zeleňák – zaujímal sa, na koľko percent sú rozpočtované TSMG?
Mgr. Amrichová – koľko žiadajú, toľko dostanú. Príspevková organizácia funguje na systéme
príspevku z mesta, ale môže vykonávať aj vlastnú podnikateľskú činnosť, ktorá je v gescii
riaditeľa. Momentálne je to cca. v pomere 90% príspevok a 10% podnik. činnosť.
Ing. Zeleňák – popísal svoje skúsenosti s činnosťou TSMG, požiadal Mgr. Amrichovú
o súčinnosť.
F. Psota – TSMG robí len to, čo majú rozpočtované. Aj keby zamestnanci chceli, sú ochotní, nič
navyše sa nedá spraviť, lebo na to nie sú prostriedky.

Mgr. Biró – navrhol prizvať riaditeľa TSMG na ďalšie rokovanie komisie, aby bol konfrontovaný
s otázkami smerom na TSMG.
Stanovisko Komise OSCRaRR:
Komisia predložený materiál prerokovala a jednomyseľne ho odporučila predložiť na
rokovanie Mestského zastupiteľstva v Galante bez pripomienok.
Zároveň komisia jednomyseľne súhlasila s prizvaním riaditeľa TSMG na ďalšie rokovanie
Komisie OSCRaRR k novovytvorenému bodu rokovania komisie „Činnosť TSMG“.
K bodu č. 9
Organizačno-technické a finančné zabezpečenie XXXV. ročníka Galantských trhov
Materiál predložila Mgr. Amrichová, vedúca OKSaŽP. V rozpočte je zapracovaný aj náklad na
zabezpečenie kult. programov a celkové technické zabezpečenie trhov ako celku. Ceny každým
rokom narastajú. Snažíme sa príjmami vykryť náklady a jedným riešením je aj navýšenie cien
vstupného na amfiteáter, nakoľko kult. program zaberá väčšiu pomernú časť rozpočtu GT.
Riaditeľstvo trhov ako i Komisia KaMV navrhuje spoplatnenie vstupného na koncerty na
amfiteátri na 3 € v predpredaji a 5 € na mieste. Takto je to už zapracované aj v rozpočte.
Mgr. Kolek – veľmi veľké množstvo cezpoľných návštevníkov sa nám smeje, za aké malé sumy
vedia prísť na profesionálne programy. Galanťania budú mať možnosť si zakúpiť vstupné
v predpredaji za lepšiu cenu. Navýšenie sumy o 1 € oproti minulému roku je na mieste
a v poriadku.
Mgr. Biró – je to zatiaľ len prechodné riešenie, nakoľko sa na Riaditeľstve trhov navrhovala aj
väčšia zmena. Je to len mierne navýšenie vstupného. Hovorilo sa aj o zavedení Karty Galan
ana, kde by sme tie zľavy pre domácich vedeli v budúcnosti uplatniť. Osobne s týmto
minimálnym navýšením súhlasí, ponúka sa kvalitný program.
Mgr. Gál – zaujímal sa o výšku poplatkov za nájom predajných priestorov, čo Mgr. Amrichová
následne vysvetlila. Zaujímal sa tiež o skladbu predkapiel, čo Mgr. Kolek upresnil.
Mgr. Biró – tiež sa zaujímal o výšku poplatkov, prečo sú diferencované poplatky na 1-2-3 dni?
Mgr. Amrichová – poplatky sú na rovnakej úrovni ako posledné dva roky. Je to motivácia pre
predajcov, aby sa prihlásili na všetky tri dni, vtedy majú nižší poplatok. Môže sa stať, že niektorý
deň ten predajca nepríde, ale my to miesto následne môžeme predať inému predajcovi, ak si
svoje miesto nezaujme do 9tej hodiny rannej.
Ing. Zeleňák – mestský rozpočet nestojí na zisku z GT, posledné roky sú GT ziskové, zisk
postačuje na pokrytie nákladov trhov. Ak sa budeme správať veľmi obchodnícky, nikto nám
sem nepríde. Poplatky sú takto zaužívané, osvedčili sa, mali by sme to tak nechať.
Stanovisko Komise OSCRaRR:
Komisia predložený materiál prerokovala a jednomyseľne ho odporučila predložiť na
rokovanie Mestského zastupiteľstva v Galante s pripomienkou spoplatnenia kultúrnych
programov na amfiteátri sumami: 3 € v predpredaji a 5 € na mieste na deň.
K bodu č. 10
Návrh VZN č. ...../2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území mesta Galanta
Materiál predložila Mgr. Amrichová, vedúca OKSaŽP, upriamila pozornosť na zmeny
v pôvodnom VZN.

Mgr. Biró – zachytil, že sa budú rozdávať kompostéry. Ako sú o tom informovaní občania?
Mgr. Amrichová - každá domácnosť dostáva v týchto dňoch leták s informáciami.
F. Psota – zaujímalo ho, či to bolo vyčlenené aj podľa veľkosti záhrad? Lebo kto má 2 árovú
záhradu, tomu to vyhovuje, ale kto má väčšiu, tomu už tá veľkosť nestačí. Tiež tu je veľa
záhradkárov, ktorí žijú v činžiakoch, zaujímajú sa, či by ich mohli tiež dostať a využívať.
Mgr. Amrichová – projekt sa pripravoval ešte v roku 2017, keď vznikla povinnosť mať
v domácnosti kompostér. Vtedy sa vyčíslil počet rodinných domov a toľko kompostérov sme
dostali. Primárne ich musíme rozdať pre obyvateľov rodinných domov. Možno si ho niekto
nevyzdvihne, zostane nám a budeme sa môcť rozhodnúť ako ďalej. Komu objem kompostéra
nestačí, môže zelený odpad odniesť do TSMG, to platí stále. Časom sa možno prehodnotí
intenzita odvozov odpadov. Následne odpovedala na ďalšie vznesené otázky ohľadne
bioodpadov a kompostérov.
Stanovisko Komise OSCRaRR:
Komisia predložený materiál prerokovala a jednomyseľne ho odporučila predložiť na
rokovanie Mestského zastupiteľstva v Galante bez pripomienok.
K bodu č. 11
Daň z ubytovania za II. polrok 2018 – informatívna správa
Informatívnu správu predložila Mgr. Sláviková, referent OKSaŽP.
Stanovisko Komise OSCRaRR:
Komisia predloženú informatívnu správu zobrala jednomyseľne na vedomie bez
pripomienok.
K bodu č. 12
Galandia s.r.o. – informatívna správa
Informatívna správa bola zaslaná elektronicky. V čase prerokovania informatívnej správy bol
pán Z. Szelle, konateľ spol. Galandia s.r.o. na pracovnom stretnutí k oprave termál centra.
Stanovisko Komise OSCRaRR:
Komisia predloženú informatívnu správu zobrala jednomyseľne na vedomie bez
pripomienok.
K bodu č. 13
Monotematická izba K. Duchoňa – informatívna správa
Informatívnu správu predložila Mgr. Amrichová, vedúca OKSaŽP a dodala, že ak predložený
materiál s rozpočtom nájde oporu v MsZ, zvolá sa užšia pracovná skupina, ktorej návrh zloženia
bol predložený na Komisii KaMV v zložení: Mgr. P. Kolek, Mgr. Biró, Mgr. J. Kolek, E. Vašáková,
Mgr. Amrichová a P. Fahn.
Mgr. Biró – nakoľko je pracovne vyťažený, požiadal členov Komisie OSCRaRR, či by niekto
nezastúpil jeho miesto v užšej pracovnej skupine za komisiu. Následne navrhol p. Zeleňáka,
ktorý členstvo v pracovnej skupine prijal.
Stanovisko Komise OSCRaRR:

Komisia predloženú informatívnu správu zobrala jednomyseľne na vedomie s
pripomienkami:
- komisia odporúča zriadenie Pamätnej izby K. Duchoňa v severnom krídle NgK
- komisia navrhuje vyčlenenie 8000 € z rozpočtu mesta na zriadenie Pamätnej izby K.
Duchoňa
- komisia navrhuje p. Zeleňáka ako člena užšej pracovnej skupiny za Komisiu OSCRaRR
K bodu č. 14
Rôzne
1) Parkovisko za MsKS
Mgr. Kolek – obmedzenie týkajúce sa parkoviska za MsKS už padlo koncom roka 2018.
V súčasnosti všetky miesta obsadia pracovníci VW, odvezú sa firemným autobusom do práce
a celý deň blokujú parkovanie pre návštevníkov MsKS, knižnice a okolitých zariadení. Zaujímal
sa, či mesto vie pripraviť koncepciu na reguláciu parkovania a spoplatnenie vozidiel, ktoré takto
blokujú parkovacie miesta.
Mgr. Biró – rampa by to vyriešila, napr. do 18tej by bolo spoplatňované. Hodina by mohla byť
zdarma, ďalej by sa to modifikovalo. Ale spoplatnenie parkovania by sa malo riešiť celoplošne
v rámci mesta.
Stanovisko Komise OSCRaRR:
Komisia predložený návrh prípravy koncepcie regulovania parkovania jednomyseľne
odsúhlasila.
Záver
Úlohy:
1) Pripraviť koncepciu regulovania parkovania a spoplatnenie vozidiel, ktoré celý deň
blokujú parkovacie miesta za MsKS.
Z: ORM
T: najbližšie zasadnutie komisie

Po prerokovaní všetkých schválených bodov rokovania komisie pán Mgr. László Biró všetkým
prítomným poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.

Mgr. László Biró, v.r.
predseda komisie
Zapisovateľka komisie: Mgr. Andrea Sláviková

