ZÁPI SN ICA
zo zasadnutia komisie finančnej a správy majetku MsZ v Galante,
konaného dňa 04.12.2018 o 16.00 hod. v zasadačke MsÚ Galanta
Prítomní:
Predseda finančnej komisie:

Peter Závodský

Členovia finančnej komisie:

Mgr. László Biró
Ing. Štefan Marczibányi
Mgr. Nikolas Mezei
Ing. Augustín Popluhár
PhDr. Marta Vajdová
JUDr. Peter Zelinka

Zapisovateľka finančnej komisie:

Mgr. Katarína Kluchová

Program:
1) Zahájenie
2) Návrh na úpravu cien na ubytovni Domu športu
3) Návrh na V. úpravu rozpočtu TSMG na rok 2018
4) Návrh na úpravu rozpočtu MsKS na rok 2018
5) Návrh na VII. úpravu rozpočtu mesta na rok 2018
6) Informatívna správa o zmene schváleného rozpočtu na rok 2019
7) Návrh na poskytnutie náhrady platu primátorovi mesta za nevyčerpanú dovolenku
8) Rôzne
9) Záver
Predložený program bol doplnený nasledovne:
Žiadosť o finančnú výpomoc na zabezpečenie chodu a prevádzkových nákladov, nutných
opráv a údržby spoločnosti Galandia, spol. s r.o. (zaradené k bodu č. 6)
K bodu č. 1:
Predseda komisie p. Peter Závodský privítal všetkých prítomných na zasadnutí komisie,
privítal nových členov komisie finančnej a správy majetku MsZ, v úvode ich stručne
oboznámil s okruhom činností, ku ktorým komisia zaujíma odborné stanoviská. Predseda
komisie následne oboznámil prítomných s predloženým programom a otvoril rokovanie.
Okrem členov finančnej komisie MsZ boli prítomní Peter Paška – primátor mesta, , Ing. Juraj
Srnka, PhD.- poverený prednosta MsÚ a vedúci fin. a maj. odd, Eva Vašáková – za odd.
ORM, Mgr. Daniela Amrichová - vedúca OKS, Mgr. Adriana Molnáriová – za referát
sociálnych služieb, Mgr. Zuzana Morovičová – vedúca OVaVS, Mgr. Ján Kolek a Andrea
Csölleová – za MsKS, Anna Novotná - za TsMG, Štefan Varga - za SŠZ, Mgr. Anita Tušková
– riaditeľka DD Patria, Zsolt Takáč – konateľ spoločnosti Galandia, spol. s r.o., poslanci MsZ
–Mgr. Juraj Bottka, Mgr. Miroslav Psota.
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K bodu č. 2:
Návrh na úpravu cien na ubytovni Domu športu
- predkladal: p. Varga
K predloženému materiálu odzneli nasledovné pripomienky:
Mgr. Biró:
- upriamil pozornosť na skutočnosť, že ubytovňa chce zostať konkurencieschopná ale
zároveň zvyšuje ceny
Š.Varga:
- budú prebiehať rekonštrukcie, budú poskytované lepšie služby
Ing. Popluhár:
- už v tomto roku vychádza mesačný rozdiel cca 500€ v porovnaní rokov 2017 a 2018,
nebude rekonštrukciou ešte nižší príjem?
- požiadal by mesačnú komparáciu príjmu za ubytovanie v r. 2017 a 2018
Š.Varga:
- príjme kolíše, raz je vyšší, raz nižší
- chce udržať štandard, ľudia sa vracajú do ubytovne
JUDr. Zelinka:
- čo sa zmení, ak bude poskytovaná tá istá služba a cena bude pritom vyššia
- ak je dopyt po ubytovni, prečo je potom nižší príjem
Š.Varga:
- na území mesta je viac prevádzkovateľov ubytovní
P. Závodský:
- cena za ubytovanie je v dolnom rozpätí ceny v Galante
- konkurenciu robí hlavne nelegálne podnikanie
- zvýšenie cien je aj vzhľadom na naplnenie príjmu
Ing. Marczibányi:
- od roku je pokles príjmu za ubytovanie
- je toho názoru, že by bolo vhodnejšie ceny znížiť, komfort zvýšiť a tým dosiahnuť vyšší
počet ubytovaní
P. Závodský:
- ceny by určite neznižoval, počkal by si na plnenie rozpočtu, pri analýze bude rýchlo spätná
väzba
- tento typu ubytovania je robotníckou ubytovňou
Ing. Marczibányi:
- ak sa ceny zvýšia, budú sa tam ubytovávať robotníci?
- ceny na robotnícku ubytovňu sú dosť vysoké
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JUDr. Zelinka:
- nebude mať zvýšenie cien ten dopad, že odídu ubytovaní ľudia?
Š.Varga:
- nemyslí si, že to bude mať takýto dopad, počet ubytovaní závisí od pracovných príležitostí
a okolností
Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predloženú úpravu cien za poskytnutie
ubytovania v ubytovni Domu športu s nasledovnými pripomienkami:
komisia žiada predložiť na zasadnutie MsZ mesačnú komparáciu príjmov za
ubytovanie za roky 2017 a 2018
predložiť na zasadnutie finančnej komisie analýzu príjmu za ubytovanie za I.
štvrťrok 2019
K bodu č. 3:
Návrh na V. úpravu rozpočtu TSMG na rok 20188
- predkladala: pani Novotná
K predloženému materiálu odzneli nasledovné pripomienky:
Ing. Popluhár:
- zaujímal sa o to, či je v kompetencii riaditeľa presun finančných prostriedkov v rámci
kapitoly, či je určený nejaký rámec na presun
P. Závodský:
- sú spracované rozpočtové pravidlá, nie je v kompetencii riaditeľa presúvať finančné
prostriedky
- dá sa o tejto možnosti premýšľať – stanoviť nejaký limit, ale považuje terajší spôsob
schvaľovania presunov za správny
Ing. Marczibányi:
- poukázal na účtovnú skupinu 52 - nesúlad rozdielov
Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predložený návrh na úpravu rozpočtu
TsMG s pripomienkou doplnenia materiálu o rozdielové zostatky zmien jednotlivých
účtovných tried 50, 51, 52 atď.

K bodu č. 4:
Návrh na úpravu rozpočtu MsKS na rok 2018
- predkladal: Mgr. Kolek
K predloženému materiálu odzneli nasledovné pripomienky:

P. Závodský:
- odporúča ponechať finančné prostriedky na vydávanie Galantských novín – nečerpať
z tejto položky, ale vyčleniť zdroje na zabezpečenie reprezentačného plesu vo výške
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3.000 € z rozpočtu mesta
Ing. Marczibányi:
- odporúča doplniť do dôvodovej správy čerpanie týchto 3.000 €
Ing. Popluhár:
- podporil by návrh mesta – čerpať z položky určenej na vydávanie Galantských novín –
položka nie je čerpaná
JUDr. Zelinka:
- tiež je toho názoru – čerpať z položky GN
PHDr. Vajdová:
- odporúča podporiť XX. reprezentačný ples, mrzí ju však, že kedysi býval zriadený plesový
výbor a už nie je
Ing. Popluhár:
- stotožňuje sa s myšlienkou zriadenia plesového výboru
Finančná komisia odporúča MsZ schváliť vyčlenenie finančných prostriedkov
z rozpočtu mesta na účelovú dotáciu pre MsKS vo výške 3.000 € na úhradu nákladov
spojených s organizáciou XX. Reprezentačného plesu mesta Galanta v roku 2019.
Finančná komisia žiada doplniť dôvodovú správu o rozpis čerpania finančných
prostriedkov vo výške 3.000 € ktoré budú čerpané v r. 2018; taktiež o rozpis celkovej
čiastky vo výške 8.000 € určenej na zabezpečenie reprezentačného plesu.

K bodu č. 5:
Návrh na VII. úpravu rozpočtu mesta na rok 2018
- predkladal: Ing. Srnka, PhD.
K predloženému materiálu odzneli nasledovné pripomienky:
P. Závodský:
- upriamil pozornosť na stanovisko hlavného kontrolóra ohľadom zahraničných pracovných
ciest
Mgr. Morovičová:
- uviedla, že ide o jubilejné výročia, pracovných ciest sa zúčastňovali aj zamestnanci MsÚ,
ktorí organizačne zabezpečovali cesty
P. Závodský:
- boli viaceré úpravy rozpočtu a rieši sa to teraz v decembri, keď už sú finančné prostriedky
minuté, je toho názoru, že sa mala žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov predložiť
na rokovanie finančnej komisie vopred aj s odôvodnením, že ide napr. o významnú udalosť
a pod.
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Mgr. Morovičová:
- pracovné cesty prebiehali v septembri, v októbri a v novembri
Mgr. Biró:
- uviedol, že je uznesenie komisie obchodu a služieb, že sa chce rozširovať spolupráca
s Poľskom, mestské zastupiteľstvo rozhodlo o meste Lešno a napriek tomu bola
uskutočnená pracovná cesta do mesta, ktoré nebolo odsúhlasené, žiada viceprimátora
o koordináciu, aby aj vôľa bola spoločná
Mgr. Psota:
- uviedol, že uvedené bolo prerokované aj na komisii kultúry, Lešno nechce spoluprácu,
bude daný návrh na zrušenie uznesenia MsZ o spolupráci s Lešnom
Ing. Popluhár:
- dotazoval sa, že o akú sumu finančných prostriedkov sa žiada navýšenie
Mgr. Morovičová:
- žiada sa navýšenie o 2.000 €, zo 6.000 € na 8.000 €
Mgr. Biró:
- k úprave rozpočtu ohľadne nájomných bytov – na čo bolo minutých 24.000 € a ohľadne
parkoviska pri renesančnom kaštieli – čo stálo 53.000 € ? Stále tam stojí 8 áut a tak to bolo
aj pred úpravou
E. Vašáková:
- uviedla k nájomným bytom, že v rozpočte je aj vypracovanie projektových dokumentácií –
prípojky, územného rozhodnutia; ohľadom parkoviska pri renesančnom kaštieli – budovalo
sa aj pred a za De Pressom a pri renesančnom kaštieli bude po značení 15 parkovacích
miest
P. Závodský:
- žiada uvedené informácie doplniť do materiálu pre MsZ
PhDr. Vajdová:
- dotazovala sa ohľadom 9.900 €, o ktoré sa navyšujú projektové dokumentácie – chodníky,
cyklotrasy
E. Vašáková:
- sú tam rôzne projekty, navýšenie sa týka aj strechy neogotického kaštieľa
P. Závodský:
- žiada priložiť analýzu k uvedenému
Ing. Marczibányi:
- odporúčal by, aby boli nejaké presuny finančných prostriedkov schválené, nejaká
tolerancia v rámci kapitoly
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P. Závodský:
- je potrebné pripraviť nejaký formát riešenia
Mgr. Psota:
- bude pripravený návrh
Mgr. Biró:
- nesúhlasí s toleranciou, nevidí zodpovedný prístup; ak sa blíži položka k prečerpaniu, dá
sa požiadať o navýšenie

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predložený návrh na úpravu rozpočtu
mesta na rok 2018 s nasledovnými pripomienkami:
finančné prostriedky vo výške 3.000 € vyčleniť z rozpočtu mesta na účelovú
dotáciu pre MsKS v súvislosti so zabezpečením XX. reprezentačného plesu
mesta Galanta v r. 2019
kapitola 04.4.3 Výstavba - nájomné byty - doplniť dôvodovú správu o rozpis
čerpania čiastky 24.000 € a vizualizáciu
kapitola 04.4.3 Výstavba - projektové dokumentácie - doplniť dôvodovú správu
o rozpis čerpania čiastky 29.900 €
kapitola 04.5.1. Cestná doprava – parkovisko pri renesančnom kaštieli - doplniť
dôvodovú správu o rozpis čerpania čiastky 53.645 € a vizualizáciu

K bodu č. 6:
Informatívna správa o zmene schváleného rozpočtu na rok 2019
- predkladal: Ing. Srnka, PhD.
Zastupujúci prednosta MsÚ oboznámil prítomných aj so žiadosťou o finančnú výpomoc na
zabezpečenie chodu a prevádzkových nákladov, nutných opráv a údržby spoločnosti
Galandia, spol. s r.o . Uviedol, že Galandia spol. s r.o. žiada o poskytnutie finančných
prostriedkov vo výške 56.000 € na mesiace január až marec 2019. Zároveň upozornil na to, že
spoločnosť už má schválených 15.000 € na prevádzku na rok 2019.
K predloženému materiálu odzneli nasledovné pripomienky:
Ing. Srnka, PhD.:
- zaujímal sa o čiastku 9.240 € na poradenské služby – projekty, ktorá má byť zaplatená
v mesiaci január 2019
Zs. Takáč:
- ide o energetický projekt, už je odovzdaný
PhDr. Vajdová:
- uviedla, že je to nad rámec schváleného rozpočtu, neboli dodržané pravidlá
P. Závodský:
- odporučil posunúť splatnosť faktúr z januára na február a to: za filter vo výške 10.000 €,
chlórovňu vo výške 3.978 € a projekt vo výške 9.240 € a v tomto prípade je zatiaľ
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postačujúcich tých schválených 15.000 € na január.
K predloženej zmene schváleného rozpočtu na rok 2019 neodzneli pripomienky.

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť zmenu schváleného rozpočtu na rok
2019 - presun finančných prostriedkov vo výške 18.000 € na kapitole 01.8.0 Transfery
všeobecnej povahy.

K bodu č. 7:
Návrh na poskytnutie náhrady platu primátorovi mesta za nevyčerpanú dovolenku
- predkladal: Ing. Srnka, PhD.
K predloženému materiálu odzneli nasledovné pripomienky:
Mgr. Biró:
- zaujímal sa o to, ako sa eviduje dovolenka primátora
Mgr. Psota:
- ako u riadneho zamestnanca, primátor si vypisuje dovolenku
Finančná komisia odporúča MsZ schváliť poskytnutie
primátorovi mesta za nevyčerpanú dovolenku vo výške 3.267,74 €.

náhrady

platu

Rôzne:
Ing. Marczibányi:
- zaujímal sa o spoločnosť Galantaterm, spol. s r.o., podiel mesta
P. Závodský:
- mesto ovláda 3/5 väčšinou valné zhromaždenie spoločnosti
- pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva primátor
Predseda finančnej komisie poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí komisii a
ukončil zasadnutie.

Peter Závodský v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová
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