Zápisnica zo 17. zasadnutia MsZ, konaného dňa 10.12.2020

Prítomní - poslanci MsZ
PaedDr. Peter Černý, Milan Bičan, Ing. Augustín Popluhár, Mgr. Miroslav Psota,
Zoltán Szelle, Peter Závodský, Bc. Vladimír Danko, Ing. Štefan Marczibányi, Zuzana
Gauliederová, Ing. Milan Zeleňák, Mgr. László Biró, Peter Tomič, JUDr. Peter Zelinka,
Mgr. János Marsall, Mgr. Juraj Bottka, MUDr. Ervin Chomča,
Ospravedlnená : PhDr. Marta Vajdová
Neskorší príchod nahlásil: Fridrich Psota, Zsolt Takáč
Prítomní za MsÚ:
Peter Paška – primátor, Ing. Juraj Srnka, PhD., MVDr. Gábor Pallya, Mgr. Zuzana
Morovičová, Ing. Beáta Katonová, PhDr. Marcela Mazsárová, Mgr. Ivan Szolga, Eva
Vašáková, Mgr. Daniela Amrichová, Miroslav Grell, Mgr. Adriana Molnáriová, Mgr.
Lívia Gešková, Mgr. Edita Pintérová
Ďalej prítomní: Martin Fukas, Ing. Ján Poľakovský, Štefan Varga
Mgr. Miroslav Psota
- otvoril 17. zasadnutie MsZ a požiadal prítomných poslancov o prezentáciu :
z celkového počtu 19 poslancov sa prezentovalo 14 poslancov, konštatoval, že
zasadnutie MsZ je uznášaniaschopné
- predložil navrhol zverejneného programu dnešného zasadnutia MsZ
PROGRAM:

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Interpelácie poslancov
Kontrola plnenia uznesení
Odporúčania pre integráciu dezinfekčných riešení v budovách
v zriaďovateľskej kompetencii mesta Galanta s cieľom predchádzania šírenia
koronavírusu
6. Návrh na schválenie projektového zámeru: „ Revitalizácia Mierového námestia
v Galante“
7. Návrh na založenie spoločnosti: Komunálne služby mesta Galanta, s.r.o.
8. Návrh na plat hlavného kontrolóra mesta na funkčné obdobie od 16.10.2020
9. Návrh na účtovné odpísanie pohľadávok
10. Návrh na IV. úpravu rozpočtu mesta vrátane opatrenia ohľadom COVID-19
11. Návrh VZN mesta Galanta č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta
Galanta č. 6/2016 o nakladaní s KO a DSO na území mesta Galanta v znení
VZN mesta Galanta č. 24/2017 a VZN mesta Galanta č. 4/2019
12. Zmena prílohy k VZN mesta Galanta č. 1/2019 o určení výšky finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa
materskej školy a na dieťa alebo žiaka školského zariadenia so sídlom na území
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mesta Galanta
13. Návrh VZN č. .../2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. ..../2020, ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č. 47/2009 o
zásadách hospodárenia s majetkom mesta v znení neskorších zmien
15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č..../2020 o miestnom
poplatku za rozvoj, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Galanta č. 12/2019
16. Návrh VZN mesta Galanta č. .../2020 o podmienkach určovania a vyberania
ostatných miestnych daní
17. Návrh VZN č. ../2020 o podmienkach určovania a vyberania miestnych
poplatkov za KO a DSO
18. Návrh rozpočtu mesta na rok 2021 a viacročný rozpočet na roky 2022 a 2023
19. Návrh dodatku č. 1 o zmene podmienok nájomnej zmluvy č. NP 023/2017 z
23.10.2017
20. Návrh dodatku č.2 k pravidlám na preberanie miestnych komunikácií, verejného
osvetlenia (ďalej len „stavba") a pozemkov nimi zastavaných v lokalitách IBV a
výstavby domov od vlastníkov do majetku mesta Galanta
21. Zmluva o spolupráci v oblasti cyklodopravy
22. Odovzdanie majetku do správy TsMG a SŠZ
23. Návrh na zriadenie vecných bremien – Západoslovenská distribučná, a.s.
24. Žiadosť o odkúpenie pozemku - Róbert a Zdenka Žuškovičoví
25. Žiadosť o zámenu pozemkov - spoločnosť H plus H, s.r.o.
26. Návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nebytový priestor
na ul. Vajanského č. 909 v Galante o podlahovej ploche 26,12 m2 v správe spol.
Bysprav s r.o. Galanta
27. Žiadosť o predĺženie nájmu k nebytovému priestoru na ul. Vajanského 909 v
správe spol. Bysprav s r.o. Galanta – nájomca Phuong Vo Thanh (nechtové
štúdio)
28. Informatívna správa o činnosti a hospodárení spoločnosti Bysprav s.r.o Galanta
za rok 2019
29. Informatívna správa o činnosti a hospodárení spoločnosti Galandia s.r.o.
30. Návrh na doplnenie člena Výboru mestskej časti Javorinka pre volebné obdobie
2018-2022
31. Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva v Galante na rok 2021
32. Správa o výsledkoch kontroly vykonanej útvarom hlavného kontrolóra
33. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie I. polroka 2021
34. Pripomienky a podnety súvisiace s činnosťou samosprávy (začiatok o 17,00hod.
do 18,00hod.)
35. Záver
Peter Závodský
- pripomienka – Bod č. 22 presunúť pred Bod č. 10
- pridávam dva body :
1. Návrh podmienok na vyhlásenie VOS na predaj nehnuteľného majetku vo
vlastníctve mesta a tento bod zahrnúť pred Bod č. 18
2. Uznesenie spolufinancovanie projektu SFZ na výmenu umelej trávy v Galante
(SŠZ Galanta)
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Mgr. Miroslav Psota
-

-

k bodu Návrh podmienok na vyhlásenie VOS na predaj nehnuteľného majetku
vo vlastníctve mesta a tento bod zahrnúť pred Bod č. 18 – upozorňujem, že je
to v rozpore s Rokovacím poriadkom MsZ, nakoľko poslanci do tejto chvíle
nedostali písomný materiál a malo by sa o ňom hlasovať ako o poslednom bode
k bodu Uznesenie spolufinancovanie projektu SFZ na výmenu umelej trávy
v Galante (SŠZ Galanta) - nezaznamenal som, ku ktorému bodu by sa toto
uznesenie malo zaradiť

Peter Závodský
-

-

v programe MsZ sú body, ktoré neboli prerokované v komisiách MsZ a nikomu
to nevadí. Tento bod o predaji pozemku je zapracovaný v rozpočte, ale
samotné uznesenie k nemu chýba a preto by mal byť pred bodom o rozpočte
– ďalej k tomu uviedol dôvody
k bodu Uznesenie spolufinancovanie projektu SFZ ... – je zaradený ako
posledný bod, pretože ho nie je k čomu zaradiť
materiál k bodu Návrh podmienok na vyhlásenie VOS na predaj nehnuteľného
majetku vo vlastníctve mesta som rozdal poslancom a p. prednostovi MsÚ

Ing. Augustín Popluhár
-

navrhol Bod č. 32 a Bod č. 33 presunúť pred Bod č. 8

Mgr. Miroslav Psota
-

prosím hlasujte o predloženom programe dnešného rokovania MsZ

Hlasovanie:

-

15
2
6
7
0

konštatujem, že tento návrh nebol schválený
prečítal pozmeňujúce návrhy p. Závodského a Ing. Popluhára
prosím hlasujte o týchto pozmeňujúcich návrhoch poslancov MsZ

Hlasovanie:

-

Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:
Nehlasovalo:

Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:
Nehlasovalo:

15
14
0
1
0

konštatujem, že program dnešného rokovania bol s pozmeňujúcimi návrhmi
schválený
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- predkladám návrh na zloženie návrhovej komisie v zložení :
Ing. Augustín Popluhár, Peter Závodský, Zoltán Szelle
- prosím hlasujte o zložení návrhovej komisie
Hlasovanie:

Prítomní:
15
Za:
15
Proti:
0
Zdržalo sa:
0
Nehlasovalo: 0

- konštatujem, že návrhová komisia bola schválená
-

v súlade s Rokovacím poriadkom mestského zastupiteľstva predkladám návrh na
overovateľov zápisnice:
1. PaedDr. Peter Černý

2. Mgr. János Marsall

- prosím hlasujte o overovateľoch zápisnice
Hlasovanie:

Prítomní:
15
Za:
13
Proti:
0
Zdržalo sa:
2
Nehlasovalo: 0

Skrutátormi dnešného zasadnutia sú: Priska Viczénová, Alena Deáková
Zapisovateľka: Alena Deáková
Bod č. 3 - Interpelácie poslancov
Peter Závodský
1. ulica Nová a Ulica na Štrande – kontrola parkovania zo strany MsP. Je tu nevôľa
obyvateľov predmetných ulíc. Na ulici na Štrande chýba chodník, sú tam mestom
schválené prevádzky. Občania navrhujú, aby mesto požiadalo dopravný inšpektorát
o zrušenie obytnej zóny pre ulice Nová a Ulica na Štrande a namiesto toho bola
umiestnená tabuľa „Zákaz prejazdu“. Situáciu riešiť ihneď.
Mgr. Miroslav Psota
-

bude Vám zaslaná písomná odpoveď

JUDr. Peter Zelinka
1. Na základe čoho a kto rozhodol o novovyznačených parkovacích miestach za
prevádzkou D-presso? Nastal ta problém pri parkovaní, obyvatelia prišli o niekoľko
parkovacích miest.
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2. Občan sa pýta, ako boli využité finančné prostriedky vo výške 22tis.€ schválené pre
bezdomovcov a ako to teraz v meste s nimi prebieha?
3. Parkovacie miesta pri železničnej stanici – požaduje o zaslanie štúdie. Žiada zaslať
informáciu ako sú využívané vyhradené parkovacie miesta pre taxislužbu, či je
potrebné 12 parkovacích miest pre TAXI? Navrhol pred vstupom na železničnú stanicu
zriadiť platené parkovisko.
4. Poslancom zaslať štúdiu sídliska WEST, aká bude jeho konečná podoba.
5. Požiadal zaslať poslancom plán parkoviska pri ZŠ G. Dusíka, ako je plánová zeleň.
Upozornil, že počas výstavby parkoviska prišlo k poškodeniu zelene.
6. Občan sa pýta, či bola mestu zaplatená kompenzácia za testovanie COVID-19?
7. V akom stave je podpísaná zmluva s Armádou spásy? Pokiaľ mám informácie
Armáda spásy doposiaľ nesplnila podmienky, ktoré jej boli uložené. Táto zmluva je
maximálne nevýhodná pre mesto.
Mgr. Miroslav Psota
-

bude Vám zaslaná písomná odpoveď

Mgr. László Biró
1. Urgentné riešenie dopravnej situácie na Ulica na Štrande. Čo je dôvodom toho, že
sa na tejto ulici tak intenzívne kontroluje parkovanie?
Miroslav Grell, náčelník MsP
-

spoplatnením dvoch parkovísk v meste sa časť áut presunula do týchto
neplatených ulíc. Samotní obyvatelia týchto ulíc nás žiadali o pomoc, nakoľko
mali prekážky pred svojimi domami.

PaedDr. Peter Černý
1. ulica Švermova na sídl. Sever – obyvatelia sa sťažujú na veľké znečistenie
kontajnerových státí. Nedisciplinovaní nájomcovia z BD WEST zapĺňajú odpadom
kontajnerové státie. Obyvatelia požadujú toto kontajnerové státie ohradiť, ale zároveň
žiadajú riešiť problém aj v BD WEST.
Zuzana Gauliederová
1. Má požiadavku na p. primátora ohľadom DD Patria – koľko je tam klientov
pozitívnych a koľko je úmrtí, a či Patria tento stav zvláda?
Mgr. Miroslav Psota
-

aj ja som sa zúčastnil Krízového štábu mesta Galanta, kde p. riaditeľka a vrchná
sestra informovali o tejto situácii. Prijali všetky opatrenia na odizolovanie
infikovaných klientov. S ťažkosťou to zvládajú. Doposiaľ majú 74 infikovaných
klientov. Na stretnutí bolo dohodnuté, že všetci klienti budú pretestovaní PCR
testami.
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Zuzana Gauliederová
-

sú tu nejaké sťažnosti od občanov. Chcem vedieť, koľko je ku dnešnému dňu
chorých a koľko je úmrtí.

Mgr. Miroslav Psota
-

v priebehu rokovania zistíme aktuálny stav a dostanete na vedomie

Mgr. László Bíro
1. Aká je situácia v Nemocnici Sv. Lukáša?
2. Poslanci nedostávajú objektívne informácie z Krízového štábu.
Mgr. Miroslav Psota
-

p. riaditeľka informovala na Krízovom štábe, že majú infikovaných
zamestnancov, situáciu zvládajú s ťažkosťami
pre Patriu vieme poskytnúť materiálnu pomoc, možno nejakú pomoc
s personálom iných zariadení mesta. Zatiaľ to zvládajú.
od p. riaditeľky Nemocnice Sv. Lukáša vypýtame správu

Peter Závodský
-

faktická - ja som včera komunikoval s p. riaditeľkou Patrie včera stav ochorení
klesol na 50, horší je výpadok personálu a psychicky stav a fyzická únava.

JUDr. Peter Zelinka
-

faktická - niekoľkokrát sme žiadali, aby nám boli zasielané zápisnice
z krízového štábu

Mgr. Miroslav Psota
-

zápisnice z Krízového štábu sú zverejnené na web stránke mesta Galanta

Zuzana Gauliederová
-

včera písala aj telefonovala p. primátorovi, ale odpoveď zatiaľ nedostala.

Peter Paška
-

-

Covid-19 v Patrii – je tam veľká vyčerpanosť zamestnancov. Pani riaditeľka dala
prísľub, že podnet od občana preverí. Celé zariadenie museli preorganizovať
a klientov presťahovať. Za posledný týždeň tam prišlo aj k úmrtiam.
Zápisnicu z krízového štábu rozpošle p. prednosta všetkým poslancom.

Milan Bičan
-

občania ma požiadali, aby som sa poďakoval pánovi primátorovi za všetkých
jubilujúcich za jeho pozdrav
poďakoval všetkým zložkám, ktoré sa podieľali na celoplošnom testovaní

1. Dotazoval som sa na náklady na prístrešok v mestskom parku. Chcem vidieť
výslednú sumu vyplatenú za tento prístrešok. Ako sa ďalej naloží s týmto prístreškom?
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Mgr. János Marsall
-

faktická - Krízový štáb je len poradným orgánom, rozhodnutie krízového štábu
má rozhodovací charakter pre MsZ. Nemôže nariadiť žiadne úkony primátorovi,
vedeniu mesta bez hlasovania a bez rozhodnutia MsZ.

Mgr. Miroslav Psota
-

MsZ nepotrebuje schvaľovať opatrenia krízového štábu hlasovaním alebo iným
spôsobom pokiaľ sa to netýka rozpočtu mesta alebo nejakých neočakávaných
nákladov, ktoré nie sú zahrnuté do rozpočtu mesta

Peter Paška
-

vysvetlil pôsobnosť Krízového štábu
použité finančné prostriedky v súvislosti s Covidom aj s testovaním nám boli
skoro v plnej výške uhradené, nebolo nám uhradených cca 1 500€.

MVDr. Gábor Pallya
-

krízový štáb je poradný orgán starostu-primátora

Ing. Augustín Popluhár
- dňa 09.12.2020 zaslal e-mailom nasledovné interpelácie:
1. Kedy bude ukončená aktuálna rekonštrukcia veže neogotického kaštieľa?
2. Kedy sa otvorí vstup do parku zo strany autobusovej zastávky?
3. Plánuje sa pokračovať rekonštrukciách ciest a chodníkov? Kde a v akom čase?

Mgr. János Marsall
- dňa 09.12.2020 zaslal e-mailom požiadavku k Bodu Interpelácie poslancov (od
občianky p. Lengelovej Marty) :
1. Žiadosť obyvateľov ul. Švermovej o uzatvorenie kontajnerového stojiska zo strany
sídliska West. Obyvatelia sa sťažujú na veľké znečistenie kontajnerových státí.
Nedisciplinovaní nájomcovia z BD WEST zapĺňajú odpadom kontajnerové státie.
Obyvatelia požadujú toto kontajnerové státie ohradiť, ale zároveň žiadajú riešiť
problém aj v BD WEST.
Peter Závodský
-

k Uzneseniu č. 634-Z/2018 – odpoveď je vyhýbavá a nie je uvedené prečo nie
je uznesenie splnené. Prosím moju otázku pretransformovať na Interpeláciu
zaslať k tomu písomnú odpoveď.

Mgr. Miroslav Psota
-

ukončujem tento bod a žiadam príslušných zamestnancov mesta, aby v zmysle
rokovacieho poriadku odpovedali písomne do 10 pracovných dní
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Bod č. 4 Kontrola plnenia uznesení
Ing. Juraj Srnka, PhD.
-

- uviedol materiál

prosím otázky k str. č. 1

Peter Závodský
-

k Uzneseniu č. 634-Z/2018 – odpoveď je vyhýbavá a nie je uvedené prečo nie
je uznesenie splnené.

Ing. Juraj Srnka, PhD.
-

medzi mestom a p. Ághom ešte nedošlo k dohode

Peter Závodský
-

prosím moju otázku pretransformovať na Interpeláciu zaslať k tomu písomnú
odpoveď

Ing. Juraj Srnka, PhD.
-

otázky k str. č. 2

JUDr. Peter Zelinka
-

k Uzneseniu č. 58-Z/2019 – žiada doplniť aktuálny stav, nakoľko už súťaž
prebehla

Mgr. Miroslav Psota
-

počas hodnotiaceho procesu verejného obstarávania členovia komisie sú
viazaní mlčanlivosťou.
o zákazku bolo prihlásených 9 záujemcov, je to v štádiu vyhodnocovania

JUDr. Peter Zelinka
-

prečo sa s výstavbou nezačalo tak ako bolo sľúbené v tomto roku vo februári?

Mgr. Miroslav Psota
-

so zmluvným partnerom, ktorý nám zabezpečoval prvé VO neúspešne s tým
sme rozviazali spoluprácu a našli sme nového obstarávateľa. Súťaž sme
vypísali v auguste. Ak bude VO vyhodnotené poslanci dostanú všetky
informácie.

Ing. Juraj Srnka, PhD.
-

otázky k str. č. 3, str. č. 4
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JUDr. Peter Zelinka
-

k Uzneseniu č. 259-Z/2020 – aký je momentálne z toho všetkého výstup, bolo
to aktualizované?

Ing. Juraj Srnka, PhD.
-

-

máme pripravenú doplňujúcu odpoveď aj v zmysle stanoviska hlavného
kontrolóra
mesto prijalo opatrenie na vymoženie pohľadávok vo forme zakúpenia
programu, ktorý umožňuje okamžité zaistenie stavu na bankovom účte dlžníka,
následne zablokovanie a vymoženie pohľadávky.
na doplnenie k stanovisku – po 30.09.2020 sa nám podarilo vymôcť nejaké
finančné prostriedky, v exekúciách sa nám podarilo vymôcť cca 4tis.€, ďalej
sme vymohli cca 50tis.€

JUDr. Peter Zelinka
-

je na zváženie ponechať túto úlohu v sledovaní

Ing. Juraj Srnka, PhD.
-

nevidím problém v tom, aby sme Vás jedenkrát ročne predkladali aktualizované
údaje koncom roka
otázky k str. č. 5, k str. č. 6

Milan Bičan
-

k Uzneseniu č. 294-Z/2020 – posledná splátka v rozpočte bola plánovaná na
3 600€, teraz je tu 600€. Ako sa naloží s týmto prístreškom, aby to bolo
v poriadku.

Ing. Juraj Srnka, PhD.
-

informoval o rokovaní ohľadom odkúpenia prístrešku – neviem či bola už
zmluva podpísaná. Vieme Vám dať výslednú sumu, ktorá bola vyplatená za
obdobie odkedy je stan v prenájme.

Milan Bičan
-

my sme niečo zaplatili, a teraz za koľko si to MsKS odkúpi?

Ing. Juraj Srnka, PhD.
-

rozpočet MsKS sa v tejto súvislosti nemení

Peter Závodský
-

všetky úhrady splátok sme dávali cez MsKS na následnú kúpu. Je treba, aby to
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bolo majetkovo – právne v poriadku.
Ing. Juraj Srnka, PhD.
-

pár splátok bolo aj za mesto, ale v tomto roku splátky malo v réžii MsKS

Peter Závodský
-

-

treba si ujasniť finančné vzťahy medzi mestom a MsKS. To bolo nájomné
s právom budúcej kúpy. Je potrebné to dať do poriadku. Bolo by vhodné toto
uznesenie ponechať v sledovaní. Prejednať to aj s riaditeľom MsKS na
finančnej komisii a následne informovať MsZ a ukončiť sledovanie tohto
uznesenia.
navrhol – Uznesenie č. 294-Z/2020 ponechať v sledovaní

Ing. Juraj Srnka, PhD.
-

otázky k str. č. 6, str. č. 7, str. č. 8
dal do pozornosti predložené dva návrh uznesení

Peter Závodský
-

prečítal pozmeňujúci návrh k Uzneseniu č. 294-Z/2020 – uznesenie ponechať
v sledovaní

Hlasovanie:

-

Prítomní:
15
Za:
14
Proti:
0
Zdržalo sa:
0
Nehlasovalo: 1

prečítal návrh uznesenia
Uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Galante v súlade s ustanovením § 18 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
správu volebnej komisie o výsledku tajnej voľby hlavného kontrolóra mesta Galanta,
ktorou bol MVDr. Gábor Pallya zvolený za hlavného kontrolóra mesta s nástupom do
funkcie od 16.10.2020.
Hlasovanie:

Prítomní:
15
Za:
14
Proti:
0
Zdržalo sa:
0
Nehlasovalo: 1
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-

návrh uznesenia v zmysle predloženého návrhu uznesenia bez pripomienok
Uznesenie

Mestské zastupiteľstvo Galanta podľa § 9 ods. 2 písm. c) v spojení s § 9a ods. 8 písm.
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
schvaľuje
predaj pozemku parcela registra C KN č. 1819/37, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 1 496 m2, zapísaná na LV č. 3365, katastrálne územie Galanta, pre
žiadateľa Autoprofit Estate a.s., Šaľská 743/2, 924 01 Galanta, IČO: 51 213 311,
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, nakoľko ide o pozemok bezprostredne
susediaci s pozemkami vo vlastníctve kupujúceho, ktorý užíva a na časti pozemku je
žiadateľom vybudovaná verejnoprospešná komunikácia, a to za cenu určenú
znaleckým posudkom č. 100/2018 zo dňa 12.10.2018 vyhotoveného znalcom v odbore
stavebníctvo Mgr. Ing. Ľubicou Chomčovou, Nemocničná ulica 613/41, 924 01
Galanta, evidenčné číslo 911293 na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku vo výške
43 400,00 €.
Odporúča
primátorovi mesta uzavrieť kúpnu zmluvu s Autoprofit Estate a.s., Šaľská 743/2, 924
01 Galanta, IČO: 51 213 311, v súlade so schvaľovacou časťou uznesenia.
Termín kontroly: apríl 2021
Hlasovanie:

-

Prítomní:
15
Za:
14
Proti:
0
Zdržalo sa:
0
Nehlasovalo: 1

prečítal návrh uznesenia
Uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Galante
berie na vedomie
„ Kontrolu plnenia uznesení k 30.11.2020 „
Hlasovanie:

Prítomní:
15
Za:
15
Proti:
0
Zdržalo sa:
0
Nehlasovalo: 0
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Bod č. 5 - Odporúčania pre integráciu dezinfekčných riešení v budovách
v zriaďovateľskej kompetencii mesta Galanta s cieľom predchádzania šírenia
koronavírusu
Eva Vašáková
Mgr. Miroslav Psota

- uviedla materiál
- rozprava

Peter Závodský
- otázka – prečo nebol materiál predložený do finančnej komisie pokiaľ sa jedná
o spolufinancovanie a to v čase tvorby a schvaľovania rozpočtu s požiadavkou
na 66tis.€
- z tohto projektu je možné financovanie vozidla, v rozpočte na rok 2021-2023
mesto uvažuje s kúpou vozidla z vlastných zdrojov. Nebolo by výhodnejšie
kúpiť vozidlo z tohto projektu?
- čiastku 66 801€ zapracovanú do rozpočtu na r. 2021-2022-2023 som nenašiel
– žiadam vysvetlenie a vyslovil nespokojnosť so spôsobom predkladania tohto
materiálu poslancom MsZ
Ing. Juraj Srnka, PhD.
-

-

na finančnej komisii bolo spomenuté, že máme prostriedky na krytie
očakávaných projektov z rozpočtu mesta. V tej chvíli sme ešte nevedeli celkovú
výšku spolufinancovania na tento projekt, keďže ten projekt je vo veľmi vysokej
sume. Ale kým sme predložili materiál rozpočet do MsZ tak je to tých 6tis.€ na
spolufinancovanie, pričom v rozpočte máme krytie na projekty v sume celkovo
70tis.€, čo by pokrylo v prípade úspešnosti tohto projektu zdroje na tento
projekt. Máme aj ďalšie projekty a v prípade úspechu aj v ďalšom projekte by
sme následne potrebovali navýšiť zdroje krytia v rozpočte, ale je to naviazané
na úspešnosť v tom projekte.
vo vzťahu k vozidlu – je to naviazané na to, či v projekte budeme alebo
nebudeme úspešní. V rozpočte je vozidlo, ktoré mesto chce v prípade
neúspechu riešiť z vlastných zdrojov. Čo vieme v prípade zmien zmeniť. Vo
vzťahu k rozpočtu na rok 2021, na ktoré vozidlo ste mysleli?

Peter Závodský
-

v kapitálových výdavkoch sme posunuli už v minulom roku obstaranie
motorového vozidla pre MsÚ. Bolo nám vysvetlené, že mesto má záujem kúpiť
väčšie vozidlo nejaký transport lebo chodíme na služobné cesty a návštevy atď.
Tento projekt potrebuje presúvať dezinfekčné hmoty medzi jednotlivými bodmi
v meste. Mohli by sme plánovaných 3x 15tis.€ z rokov 2021-2022-2023 usporiť
v prípade úspechu a mohli by sme obstarať vozidlo z tohto projektu. Detaily
tohto materiálu neboli prerokované preto sú tu domnienky. Tento materiál nebol
na finančnej komisii prerokovaný a má finančný dopad.

Peter Paška
-

auto, ktoré sme dávali vlani do rozpočtu to sme mali ambíciu vymeniť za to 20
ročné vozidlo Škoda Octavia, ktoré už dávno nejazdí. V tomto projekte sa myslí
dodávka-nákladné vozidlo, ktoré bude prenášať tieto veci. Netreba si zamieňať
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vozidlo na prepravu osôb možno 7-9 miestne a netreba si to zamieňať
s nákladnou dodávkou, ktorá bude zabezpečovať len technické úlohy.
Ing. Juraj Srnka,PhD.
-

stotožňujem sa s tým, čo povedal p. primátor osobné motorové vozidlo je pre
potreby mestského úradu. Kúpa osobného vozidla pre potreby MsÚ nebola
naviazaná na tento projekt.

Mgr. Juraj Bottka
-

ak bude mesto úspešné v projekte potom tam dopracujeme to auto?

Ing. Juraj Srnka, PhD.
-

keď budeme úspešní v projekte tak žiadne auto nebudeme dopracovávať ono
je už súčasťou spolufinancovania a zdrojov z EU a štátneho rozpočtu, ktoré sa
následne po úspechu v projektu zapoja do rozpočtu samostatne

Bc. Vladimír Danko
-

vysvetlil ako má byť vybavené vozidlo na prevoz chemikálií a nemôže slúžiť pre
dopravu osôb

JUDr. Peter Zelinka
-

chybou je, že tento materiál nebol vo finančnej komisii
otázka – kto a na základe čoho robil prepočty v tomto projekte, nerozumiem
týmto výpočtom, požiadal o vysvetlenie – uviedol príklady na jednotlivých ZŠ
a MŠ

Ing. Juraj Srnka, PhD.
-

s uvedenou spoločnosťou prebehlo niekoľko rokovaní a následne vznikol tento
materiál. Ďalšie informácie Vám vie poskytnúť projektová manažérka mesta.

JUDr. Peter Zelinka
-

faktická – čiže je to na základe prieskumu

Mgr. Juraj Bottka
-

chcem vedieť, či pre školy resp. DSS bolo poskytnuté nejaké materiálne
vybavenie t.j. termokamery, masky a pod.

Mgr. Miroslav Psota
-

zatiaľ takýto materiál sme nekupovali, toto je možnosť ako sa k tomu dostať
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Mgr. Juraj Bottka
-

faktická prostriedky

niektorí si to zabezpečovali z vlastných zdrojov, hľadali na to

Peter Závodský
-

citoval z projektu a zároveň sa pýta, prečo boli z projektu vyčlenené niektoré
objekty – uviedol príklad

Mgr. Miroslav Psota
-

otázka – ako sa robil výber

PhDr. Marcela Mazsárová
-

organizácie boli oslovené, aby si sami navrhli jednotlivé parametre, ktoré boli
požadované a na základe toho boli navrhnuté tieto dezinfekčné riešenia napr.
obidva kaštiele sú zapracované do mestského kultúrneho strediska. Návrh
dezinfekčných zariadení sú v tabuľkách zadané len orientačne, budeme si ich
môcť popresúvať podľa potreby. Toto nie je konečný dokument. Galandia tam
nie je preto lebo je v rekonštrukcii.

JUDr. Peter Zelinka
-

faktická - keď sa vychádza z potreby, tak potom prečo to chcete presúvať?

PhDr. Marcela Mazsárová
-

počty vychádzajú z aktuálnej situácie, ja hovorím do budúcna, ak by sa
medzitým niečo zmenilo, vždy máme nejaké rezervy, ktoré sa potom vedia
popresúvať v rámci jednotlivých bodov.

Zsolt Takáč
-

faktická – nezachádzajme do detailov

Peter Závodský
-

materiál č. 5 – návrh uznesenia v zmysle písomnej predlohy podľa návrhu
uznesenia bez pripomienok
Uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Galante v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
schvaľuje
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a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom: „Integrácia
dezinfekčných riešení v meste Galanta“, kód výzvy: OPKZP-PO3-SC313-2017-31

b) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške 5%(66 801,00 €) z celkových oprávnených nákladov projektu vo
výške
1 336 010,00 € v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
žiada
predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na Ministerstvo
životného prostredia SR.
Z: prednosta MsÚ
T: 31.12.2020
Hlasovanie:

Prítomní:
16
Za:
16
Proti:
0
Zdržalo sa:
0
Nehlasovalo: 0

Bod č. 6 - Návrh na schválenie projektového zámeru: „ Revitalizácia Mierového
námestia v Galante“
Mgr. Daniela Amrichová

- uviedla materiál

Peter Paška

- rozprava

Ing. Juraj Srnka, PhD.
-

v prípade úspechu v oboch projektoch budeme musieť dofinancovať zvyšnú
časť na spolufinancovanie, v prípade úspechu v jednom projekte máme
dostatok zdrojov v rozpočte

Ing. Augustín Popluhár
názov materiálu Bod č. 6 - Návrh na schválenie projektového zámeru: „ Revitalizácia
Mierového námestia v Galante“, návrh uznesenia v zmysle písomnej predlohy návrhu
uznesenia bez pripomienok
Uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Galante v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
schvaľuje

c) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom:„Revitalizácia
Mierového námestia v Galante“, kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2020-62
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d) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške 5% (18 286,00 €) z celkových oprávnených nákladov projektu vo
výške 365 709,64 € v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
žiada
predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na Ministerstvo
životného prostredia SR
Z: prednosta MsÚ
T: 31.12.2020
Hlasovanie:

Prítomní:
16
Za:
14
Proti:
1
Zdržalo sa:
0
Nehlasovalo: 1

Bod č. 7 - Návrh na založenie spoločnosti: Komunálne služby mesta
Galanta, s.r.o.
Mgr. Daniela Amrichová

- uviedla materiál

Peter Paška

- rozprava

Peter Závodský
-

navrhol návrh na uznesenie
Uznesenie

Mestské zastupiteľstvo
ukladá
prednostovi MsÚ vymenovať pracovnú skupinu za účelom vypracovania projektu
sociálny podnik s dopadom na poskytovanie služieb jestvujúcich príspevkových
organizácií mesta. Zároveň MsZ odporúča, aby boli členmi tohto tímu zástupcovia
TsMG Galanta.
MVDr. Gábor Pallya
-

upozorňujem na nesúlad v tomto materiály aj na návrh na uznesenie. V bode
9b u konateľa je bod č. 4 – na konateľa sa vzťahuje zákaz konkurencie.
Upozorňujem na to, že MsÚ navrhovaný konateľ
Ing. Milan Zeleňák je
konateľom Progeo s r. o. t. z. že je v konflikte.

Peter Paška
-

o tomto vieme, je tu však zákonná lehota na vysporiadanie týchto vecí
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Ing. Milan Zeleňák
-

je pravdou, že som konateľom spoločnosti, ktorá je však už v ponuke a v blízkej
dobe bude spoločnosť s r. o. predaná

Peter Paška
-

návrh na založenie tejto spoločnosti vzišiel z toho, že sa v tomto roku menili
vykonávacie vyhlášky a sociálny podnik oproti minulosti dáva väčší zmysel –
uviedol v čom sú výhody takejto spoločnosti. Mojou ambíciou je v priebehu 23 rokov preklopiť TsMG Galanta do tohto sociálneho podniku, s tým, že by sa
jednalo o mimoriadne veľké úspory na prevádzke, len prvý rok podľa
podnikateľského plánu by mala byť úspora na činnosti pre mesto cca 100tis.€.

JUDr. Peter Zelinka
-

-

-

materiál je pripravený narýchlo, teraz sme dostali na stôl materiál Podnikateľský
plán. Poslanci nemali čas si materiál naštudovať, materiál mal byť zaslaný 7 dní
pred rokovaním MsZ. Vadí mi, že na konateľa tejto spoločnosti nebolo
vyhlásené výberové konanie.
uviedol pripomienky k tomuto materiálu – poukázal na počet zamestnancov,
aké služby sa budú ponúkať, koľko budú stáť služby, presun zamestnancov
z TsMG, kde majú byť priestory spoločnosti, vybavenie pre zamestnancov
a ďalšie ostatné veci.
poukázal na nevýhodnosť financovania dvoch subjektov s rovnakou činnosťou
t.j. TsMG a novozaložená spoločnosť
tiež je za to, aby bola vytvorená komisia k založeniu takejto spoločnosti

Peter Paška
-

nie všetko čo ste povedali bolo korektné
v pondelok sme k tomuto sedeli a bolo tam povedané a vysvetlené veľa vecí
časť materiálov ste dostali v riadnom termíne, podnikateľský plán s finančným
vyčíslením ste dostali dnes, tak ako to bolo povedené na stretnutí
rešpektujem vôľu poslancov
návrh poslanca Ing. Zeleňáka za konateľa je absolútne legitímny, ja to chápem
ako dočasný stav
pri preklopení TsMG do spoločnosti by to malo mať jednotné vedenie
menovanie Ing. Zeleňáka by znamenala tiež úsporu, z titulu jeho veku by mal
nárok na dotáciu. Pán Zeleňák je otcom tejto myšlienky.
hľadajme spôsob ako zreštruktualizovať mestské organizácie a zlacniť ich chod
pre mesto, bola by tu úspora aj na DPH, preplácané mzdy a iné dotácie.

JUDr. Peter Zelinka
-

reagoval na p. primátora
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Peter Paška
-

čokoľvek mesto pripraví, je to pre poslancov nedostatočne pripravené
ja tento materiál sťahujem z rokovania MsZ

Peter Závodský
-

ja svoj pozmeňujúci návrh sťahujem

Peter Paška
-

vyhlasujem prestávku
pokračujeme v rokovaní

Bod č. 8 - Správa o výsledkoch kontroly vykonanej útvarom hlavného kontrolóra
MVDr. Gábor Pallya
Peter Paška

- uviedol materiál
- rozprava

Ing. Augustín Popluhár
-

otázka, či si vedie kontrolór mesta databázu nesplnených úloh za rok 2020

MVDr. Gábor Pallya
-

nie nemám nesplnené úlohy

Ing. Augustín Popluhár
-

osobne si to nemyslím, asistentka HK nech pripraví prehľadnejšiu tabuľku
je na zváženie, či by nebolo lepšie hlavnému kontrolórovi zadávať úlohy formou
uznesení

MVDr. Gábor Pallya
-

vysvetlil spôsob plnia úloh vyplývajúcich z kontrolnej činnosti a plnenie
uznesení zadaných hlavnému kontrolórovi

Peter Závodský
- vysvetlil – jedná sa o úlohy, ktoré sú zadané počas rokovania MsZ alebo sa
niektorý poslanec mimo MsZ s úlohou obráti na hlavného kontrolóra. Preto by
bolo dobré v nejakom časovom úseku urobiť zoznam úloh a vedieť koľko
takýchto dotazov je a urobiť z toho sumár plnenia rovnako ako MsÚ dáva
plnenie uznesení voči MsZ. Poslanci by mali prehľad, čo sa deje aj mimo
zasadnutí MsZ.
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Mgr. Miroslav Psota
-

poznamenávam, že to nie je výstup z kontroly len jeho názor zistenia. Neviem,
či kapacitne toto bude zvládať.

Peter Paška
-

pokiaľ to takto bude, tak to bude vysoko nad rámec zákona

MVDr. Gábor Pallya
-

citoval zo zákona, čo je úlohou hlavného kontrolóra

Milan Bičan
-

citoval z obecných
od 01.01.2021

novín

–

posilnenie

inštitútu

hlavného

kontrolóra

Ing. Augustín Popluhár
-

Bod č. 8 - Správa o výsledkoch kontroly vykonanej útvarom hlavného kontrolóra
návrh uznesenia v zmysle písomnej predlohy podľa návrhu uznesenia bez
pripomienok
Uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Galante
berie na vedomie
Správu o výsledkoch kontroly vykonanej útvarom hlavného kontrolóra
ukladá
predložiť mestskému zastupiteľstvu písomnú správu o vyvodení dôsledkov v prípade
nesplnených úloh prijatých na základe výsledkov príslušnej kontroly vykonanej
útvarom hlavného kontrolóra, ako aj za nedodržanie termínu ich plnenia.
Zodpovední:
za MsÚ – prednosta MsÚ
- primátor mesta v prípade prednostu MsÚ, náčelníka MsP a štatutárnych
zástupcov organizácií zriadených mestom
náčelník MsP v Galante
riaditeľka Patria – DD Galanta
riaditeľ TsM Galanta
riaditeľ MsKS Galanta
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riaditeľ SŠZ mesta Galanta
Hlasovanie:

Prítomní:
16
Za:
14
Proti:
0
Zdržalo sa:
2
Nehlasovalo: 0

Bod č. 9 - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie
I. polroka 2021
MVDr. Gábor Pallya
Peter Paška

- uviedol materiál
- rozprava

Ing. Augustín Popluhár
- upozornil na nesprávne podklady a náležitosti predkladané na MsZ
z mestských organizácií – uviedol príklad – požiadal o súčinnosť hlavného
kontrolóra (Bysprav, Galandia a iné), aby materiály mali rozumnú štruktúru
a formálnu správnosť. Pri všetkých spoločnostiach, ktoré podávajú daňové
priznanie, aby sa toto urobilo k 31.03.2021. Bez kladného stanoviska
nepredkladať žiadnu správu o ich činnosti na MsZ.
- toto je doplnenie úloh na I. polrok 2021 pre hlavného kontrolóra
MVDr. Gábor Pallya
-

toto je pripomienka k materiálu ?

Mgr. Miroslav Psota
-

-

-

-

žiada, aby v Bode č.1 – kontrola čerpania dotácií p. hlavný kontrolór uviedol
konkrétne, kde sa kontrola vykoná, koľko občianskych združení skontroluje
v športe, v kultúre na budúci rok
odporučil hlavnému kontrolórovi upriamiť pozornosť na periodické kontroly aj
v našich príspevkových a rozpočtových organizáciách lebo nemá vedomosť, že
by tam kontroly vykonávali
odporučil hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu rozpočtového hospodárenia,
nakladanie s verejnými prostriedkami, verejného obstarávania, vykonanie
finančných kontrol atď. a zároveň, aby si to zaradil do plánu kontrolnej činnosti
odporučil zaradiť kontrolu Galandie, ktorá je v rekonštrukcii
do budúcna odporučil zaradiť do plánu činnosti všetky významné investičné
akcie mesta

MVDr. Gábor Pallya
-

bod čerpania dotácií z rozpočtu – nemám s tým problém
kontrola organizácií zriadených mestom školy, škôlky nikdy to nebola moja
priorita – beriem za svoje, môžeme to tam dopracovať
TC Galandia priebežná kontrola počas rekonštrukcie – kapacitne a odborne
neviem či som na to spôsobilý
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-

všetky investičné akcie po ukončení sú preverené, výstupy kontroly budú na
MsZ

Mgr. Miroslav Psota
-

faktická – kontrolu v bode č. 1 si predstavujem tak, že ako príjemca dotácie
naložil s financiami, ísť do jeho účtovníctva a nie kontrolovať konkrétne
oddelenie MsÚ, ktoré nemá takú možnosť ako hlavný kontrolór

Mgr. Juraj Bottka
-

je za to, aby bol konkrétne uvedený subjekt, ktorý sa bude kontrolovať

Ing. Štefan Marczibányi
-

odporučil do plánu činnosti zahrnúť v nejakom časovom období všetky
organizácie, ktoré spadajú do portfólia kontrolovaných subjektov hlavného
kontrolóra. Bod č. 1 je veľmi všeobecný nie je konkrétny.

Ing. Augustín Popluhár
-

v Pláne kontroly jasne identifikovať napr. mesiac kontroly, kontrolovaný subjekt,
kontrolované veci. Aby sme videli jasne, kde sa kontrola vykonáva a kedy
môžeme očakávať výsledok kontroly.

Mgr. János Marsall
-

kontrolór predsa nemôže byť odborník na všetko . Na kontrolu treba odborníkov,
nemyslím si, že všetko má kontrolovať.

PaedDr. Peter Černý
-

otázka – chystá sa rozširovanie útvaru hlavného kontrolóra? Nie je v silách takto
vykonávať kontrolu.

Mgr. Miroslav Psota
-

veď stačí námatková kontrola napr. aj školy majú nejaké smernice, podľa
ktorých sa má kontrolovať. Hĺbková kontrola je časovo náročnejšia, ale treba si
zabezpečiť nejakú periociditu, aby žiadny subjekt, ktorému mesto poskytuje
peniaze sa nevymykal žiadnej kontrole.

Bc. Vladimír Danko
-

vidím nedostatky napr. aj Galandii funkcia spoločnosti konateľa sa
neodovzdávala tak, ako je uvedené v základnej zmluve. Od roku 2007 nebola
vykonaná ani jedna kontrola je tam majetok v hodnote 250mil.€.
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Peter Paška
-

cieľom všetkých diskutujúcich bolo skvalitnenie práce hlavného kontrolóra,
väčšie spresnenie výstupných správ s určitými výhradami

MVDr. Gábor Pallya
-

všetky pripomienky beriem, ale potrebujem kapacitne posilniť útvar hlavného
kontrolóra.
zareagoval na Ing. Zeleňáka – počet zamestnancov ÚHK v iných mestách
so vznesenými podnetmi sa budem určite zaoberať a pretavím ich do svojej
činnosti

Ing. Augustín Popluhár
-

Bod č. 9 - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie
I. polroka 2021, návrh uznesenia v zmysle písomnej predlohy podľa návrhu
uznesenia
Uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Galante
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie I. polroka 2021 s
pripomienkami.
Hlasovanie:

Prítomní:
18
Za:
18
Proti:
0
Zdržalo sa:
0
Nehlasovalo: 0

Bod č. 10 - Návrh na plat hlavného kontrolóra mesta na funkčné obdobie
od 16.10.2020
Peter Závodský
Mgr. Miroslav Psota

- uviedol materiál
- rozprava

Ing. Augustín Popluhár
-

s daným návrhom nesúhlasím, ja som nebol oslovený ako poslanec, aby som
sa k tomu mohol vyjadriť

Peter Závodský
-

prečítal návrh uznesenia
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Uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Galante v zmysle § 18c zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
mesačnú odmenu hlavnému kontrolórovi mesta vo výške 12,4% z mesačného platu
hlavného kontrolóra na obdobie od 16.10.2020 s účinnosťou od 16.10.2020.
Hlasovanie:

Prítomní:
18
Za:
12
Proti:
1
Zdržalo sa:
5
Nehlasovalo: 0

Bod č. 11 - Návrh na účtovné odpísanie pohľadávok
Ing. Beáta Katonová
Mgr. Miroslav Psota

- uviedla materiál
- rozprava

Peter Závodský
-

Bod č. 11 - Návrh na účtovné odpísanie pohľadávok, návrh uznesenia v zmysle
písomnej predlohy podľa návrhu uznesenia bez pripomienok
Uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Galante v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
berie na vedomie
Stanovisko komisie finančnej a správy majetku MsZ a
schvaľuje
predložený návrh na účtovné odpísanie pohľadávok v celkovej sume 657,08 €
bez pripomienok
žiada
vedúcu finančného a majetkového oddelenia vykonať účtovné odpísanie pohľadávok.
Termín : 31.12.2020
Hlasovanie:

Prítomní:
17
Za:
16
Proti:
0
Zdržalo sa:
0
Nehlasovalo: 1
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Bod č. 12 - Odovzdanie majetku do správy TsMG a SŠZ
Eva Vašáková
Mgr. Miroslav Psota

- uviedla materiál
- rozprava

Peter Závodský
-

-

na finančnej komisii odznela požiadavka, aby tí, ktorí preberajú tieto stavby do
svojej správy vyčíslili nevyhnutné náklady na plnohodnotné funkčné využívanie
zariadení. Riaditeľ SŠZ zaslal list, že potrebuje 1000€ a na opravy 500€.
dávam pozmeňujúci návrh, aby MsZ odporučilo zapracovať zmenu 1500€
dotáciu pre SŠZ Galanta na opravu multifunkčného ihriska workoutového.
pozmeňujúci návrh - na rok 2020 alokovať čiastku 1500€ pre SŠZ ako dotáciu
na opravu zariadení, ktoré prechádzajú do jej správy.

Hlasovanie:

Prítomní:
17
Za:
17
Proti:
0
Zdržalo sa:
0
Nehlasovalo: 0

Peter Závodský
-

Bod č. 12 - Odovzdanie majetku do správy TsMG a SŠZ – návrh uznesenia
v zmysle písomnej predlohy podľa návrhu uznesenia s pripomienkou
Uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Galante v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
schvaľuje s pripomienkou
Odovzdanie majetku do správy TsMG
1. Detské ihrisko v Hodoch, realizované na parcele registra C KN č. 28/12; 28/13,
k.ú. Hody, zapísaná na LV č. 3387. Hodnota majetku 11 997 €.
2. Oplotenie detského ihriska na Kolónii, ul. Čerešnova, zrealizované na
parcele č. 5182/36, k.ú. Galanta , zapísaná na LV č. 3365. Hodnota majetku
5 951,76 €.
3. Detské ihrisko na sídlisku SNP, zrealizované na parcele č. 1629 k.ú. Galanta,
zapísaná na LV č. 3365. Hodnota majetku 1500 €.
4. Separačná hala a súvisiace časti (spevnené plochy, oplotenie, podružný
elektrický merač, projektová dokumentácia), ktoré sa nachádzajú v areáli
TsMG na parcelách registra C KN č. 1788/1 a 1789/4, k.ú. Galanta,
zapísaných na LV č. 5942. Hodnota majetku 35 703,78 €
Odovzdanie do správy TsMG a Správy športových zariadení
5. Hracia plocha s prírodným trávnikom, oplotenia hracej plochy o rozmeroch
30 x 20 m a 2 ks futbalových bránok vo vnútrobloku Revolučná štvrť,
zrealizované na parcele registra CKN č. 1655/25, zapísaná na LV č. 3365
v k.ú. Galanta. Hodnota majetku 4 999,20 €.
Odovzdanie do Správy športových zariadení
6. Ochranná sieť na oceľovej konštrukcii na multifunkčnom športovom ihrisku vo
vnútrobloku sídliska Sever – Železničiarska ul., zrealizovaná na parcele
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registra KN E č. 827/101, k. ú. Galanta, zapísaná na LV č. 4992. Hodnota
majetku 5 866,89 €.
7. Workoutové ihrisko v mestskej časti Hody, ktorého súčasťou sú kovové
workoutové prvky a dopadová plocha, zrealizované na parcele registra CKN
č. 28/12, k. ú. Hody, zapísaná na LV č. 3387. Hodnota majetku 3 500 €.
8. Workoutové ihrisko v mestskej časti Nebojsa, ktorého súčasťou sú kovové
workoutové prvky a dopadová plocha, zrealizované na parcele registra KN-E
č. 63/100, k. ú. Nebojsa, zapísaná na LV č. 100, Hodnota majetku 3 500 €.
Odporúča
primátorovi mesta uzatvoriť zmluvu o prevode majetku do správy TsMG a Správy
športových zariadení v súlade so schvaľovacou časťou uznesenia.
Termín: december 2020
Hlasovanie:

Prítomní:
17
Za:
17
Proti:
0
Zdržalo sa:
0
Nehlasovalo: 0

Bod č. 13 - Návrh na IV. úpravu rozpočtu mesta vrátane opatrenia ohľadom
COVID-19
Ing. Ján Poľakovský
Mgr. Miroslav Psota

- uviedol materiál
- rozprava

Peter Závodský
-

Bod č. 13 - Návrh na IV. úpravu rozpočtu mesta vrátane opatrenia ohľadom
COVID-19 – návrh uznesenia v zmysle písomnej predlohy podľa návrhu
uznesenia bez pripomienok
Uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Galante v súlade s ustanoveniami §11 ods. 4 písm. b
zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov
berie na vedomie
Stanovisko členov komisie finančnej a správy majetku Mestského zastupiteľstva
v Galante k návrhu na IV. úpravu rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na rok
2020 a
schvaľuje bez pripomienok
1. Návrh na IV. úpravu rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na rok
2020
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Hlasovanie:

Štefan Varga
Mgr. Miroslav Psota

Prítomní:
17
Za:
16
Proti:
0
Zdržalo sa:
0
Nehlasovalo: 1
- uviedol materiál
- rozprava

Peter Závodský
-

s pripomienkou schváleného uznesenia k čiastke 1 500€ na opravu zariadenia,
ktoré sa odovzdávajú do správy SŠZ
Bod č. 13 - Návrh na IV. úpravu rozpočtu mesta vrátane opatrenia ohľadom
COVID-19 – návrh uznesenia v zmysle písomnej predlohy podľa návrhu
uznesenia na rok 2020 s pripomienkou
Uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Galante v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
berie na vedomie
Stanovisko komisie finančnej a správy majetku MsZ a
schvaľuje
úpravu rozpočtu Správy športových zariadení Mesta Galanta na rok 2020
s pripomienkou.
Hlasovanie:

Prítomní:
17
Za:
16
Proti:
0
Zdržalo sa:
0
Nehlasovalo: 1

Ing. Beáta Katonová
Mgr. Miroslav Psota

- uviedla materiál
- rozprava

Peter Závodský
-

-

mám informácie, ktoré som si všetky overil
máme za sebou ťažký rok patrilo by sa v mene MsZ vyjadriť všetkým
poďakovanie, ako tento rok zvládli. V mene MsZ vyslovil veľké poďakovanie
všetkým zamestnancom mesta, príspevkových organizácií a našich
obchodných organizácií.
máme informáciu, že zamestnanci MsÚ boli odmenení za túto prácu a tiež
máme informáciu, že zamestnanci školských a predškolských zariadení boli za
túto prácu odmenení
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-

-

predkladám pozmeňujúci návrh k úprave rozpočtu na rok 2020, ktorý hovorí
o tom, že by sme odmenili všetkých ostatných pracovníkov TsMG, MsKS, SŠZ,
MsP, DD Patria jednotnou odmenou vo výške 300€ v čistom. MsZ dá každej
jednej organizácii toľko zdrojov, aby pokryla odvody a aby každému
zamestnancovi ako odmena za sťaženú prácu v roku 2020 bola vo výške 300€
v čistom.
pozmeňujúci návrh je poskytnúť pre :






-

TsMG Galanta dotáciu vo výške 38 215€ ako Covid odmenu všetkým
zamestnancom vo výške 300€ v čistom
MsKS Galanta vo výške 10 925€ ako príspevok 300€ každému
zamestnancovi
SŠZ vo výške 3 600€ ako odmenu vo výške 300€ v čistom každému
zamestnancovi
MsP Galanta vo výške 9 236€ ako odmenu vo výške 300€ každému
zamestnancovi
DD Patria vo výške 51 586€ ako odmenu vo výške 300€ každému
zamestnancovi v čistom

po tejto úprave zostáva rozpočet mesta Galanta na rok 2020 stále prebytkový
ostatné mestom navrhnuté úpravy mestom Galanta odporúčam schváliť

Peter Paška
-

ďakujem za tento návrh

Mgr. Miroslav Psota
-

otázka – tieto rozpočtové a príspevkové organizácie nemajú úspory na
vlastných mzdových prostriedkov ešte z vlastných rezerv na vyplatenie
odmeny? Alebo toto je príspevok z rozpočtu mesta a ešte si budú môcť vyplatiť
odmeny, ktoré im ostanú ako nevyčerpané finančné prostriedky na mzdy.

Peter Paška
-

pokiaľ by to tak bolo, tak to nebude korektné voči zamestnancom MsÚ

Peter Závodský
-

vychádzam z toho, že každá jedna spoločnosť má svoj schválený rozpočet
a chceme prejaviť úctu a vďaku za prácu. Nenavrhujeme žiadne iné úpravy
organizáciám a nemáme vedomosť, aké majú úspory na mzdách. Je to
výdavok navyše ako Covid odmena v mene MsZ, všetkým našim
zamestnancom.

Mgr. Miroslav Psota
-

toto som nevedel, či ste skúmali aj zostatky mzdových prostriedkov aj v iných
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-

-

inštitúciách. Sme stotožnení s tým, že to niekde môže byť aj viac? Dáme návrh
taký, že čo sa týka úspor mzdových prostriedkov to ostane v úspore v rozpočte
na rok 2020 v organizáciách a rozpustia si len tých 300€ na osobu, vidím tu
možné nespravodlivosti.
mám pripomienku k uzneseniu COVID-19, z uznesenia nevyplýva, na koho sa
to vzťahuje, nie je to adresné, nie je uvedené, ktorým prenajímateľom sa
schvaľuje úľava, kto bude podávať žiadosť. Toto uznesenie považujem za
nedopovedané.
prevádzkovatelia ubytovní - aká to bude finančná výpomoc a na základe akého
zákona, na uvoľnenie z rozpočtu mesta vo výške 4 903€ a aká zmluva bude
s nimi uzatvorená?

Peter Závodský
-

zdieľam názor, že nie je jednoznačné ale treba pomôcť
na finančnej komisii sme odporučili, že sa príjmu jednotné opatrenia pre
všetkých nájomcov
žiadosti na Ministerstvo hospodárstva o kompenzáciu nájomného podáva
prenajímateľ v súčinnosti s nájomcom
v mene návrhovej komisie navrhujem hlasovať o návrhu Mgr. Psotu

Ing. Beáta Katonová
-

prevádzkovatelia ubytovní – hodnoty úspor žiadame na základe žiadostí, ktoré
sme prijali uznesením v návrhu VZN. Po schválení tohto VZN budeme zmluvne
riešiť skutočný odvod finančných prostriedkov, jedná sa o 5 subjektov –
vymenovala.

Ing. Juraj Srnka
-

týka sa to príjmu výpadku jednotlivých prevádzkovateľov, zmluvne to bude
ošetrené po IV. úprave rozpočtu.

Mgr. Miroslav Psota
-

ja som bol zvedavý na právnu úpravu, pretože je to dotácia na podporu udržania
zamestnanosti. Požiadal hlavného kontrolóra o jeho vyjadrenie.

Peter Závodský
-

navrhol mimo uznesenia požiadať Ing. Srnku a Ing. Katonovú, aby v rozpočte
túto položku zákonným spôsobom preformulovali

Peter Paška
-

ja sa chcem spýtať p. poslanca Zelinku, či je to takto v poriadku? Či sa nechce
k tomu vyjadriť, keďže to nie je dokonale pripravený materiál.
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JUDr. Peter Zelinka
-

tento návrh je veľmi dobrý pre zamestnancov, ak bude návrh zapracovaný tak
budem o ňom hlasovať. Vyjadri sa k tomu Ty ako primátor, čo si o tom myslíš,
že niektoré organizácie sú odmenené a niektoré nie.

Peter Paška
-

mne išlo len o tú konzistentnosť názorov o nič iné.

JUDr. Peter Zelinka
-

ja som sa vyjadril, tak sa vyjadri aj Ty k tomu

Peter Paška
-

-

ja som sa poďakoval za tento návrh, že ide aj do mestských organizácií, ktoré
si nedokázali ušetriť. Pre mňa boli organizácie, ktoré pracovali v prvej línii
jednoznačne DD Patria, TsMG Galanta, MsP Galanta a mestský úrad. Pokiaľ
sa jedná o MsKS Galanta a SŠZ Galanta tí pracovali v útlmovom režime.
mňa len zaujímalo to, keď sústavne spochybňuješ nepripravenosť materiálov,
či toto tu je v poriadku

JUDr. Peter Zelinka
-

podotýkam, že tento materiál aj zo strany MsÚ nebol pripravený keďže ste na
nich vôbec nemysleli. Keby tu nebol poslanecký návrh, tak títo zamestnanci by
boli diskriminovaní voči ostatným. Odmeny sú tiež nedopracované zo strany
MsÚ. MsKS ušetrili 20tis.€. Koľko ušetril MsÚ, na ktorých ste mysleli. Je to
nepripravenosť aj zo strany MsÚ.

Peter Paška
-

netradične si môžem zobrať za svojho svedka hlavného kontrolóra, ktorý vie že
sme sa s týmto zaoberali

Peter Závodský
-

poslanecký návrh je poslaneckým návrhom a materiál, ktorý je pred Vami
spracovala Ing. Katonová, nevidím dôvod napádať tu kolegyňu, vidím to ako
nemiestne.

Mgr. Juraj Bottka
-

ja si myslím, že každý jeden zamestnanec si zaslúži odmenu

Peter Paška
-

ja nespochybňujem odmeny
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Milan Bičan
-

bolo tu povedané, že MsKS ušetrilo 20tis.€ a pracovali v útlmovom režime a my
im ideme dávať peniaze na odmeny

Peter Závodský
-

-

riaditeľ MsKS urobil opatrenia, ktoré nám prezentoval na finančnej komisii, kde
usporil 20tis.€ z miezd a tieto boli presunuté na opravu sociálnych zariadení na
amfiteátri, v renesančnom kaštieli.
navrhol som jednotný tímový návrh, ktorý si môžeme dovoliť a to je 300€
v čistom každému

Mgr. Miroslav Psota
-

navrhol, aby sa v Analýze rozpočtu mesta a organizácií v budúcom roku zmienil
spracovateľ, koľko odmien bolo vyplatených zamestnancom z rozpočtu mesta
a koľko z vlastného balíka

Zuzana Gauliederová
-

páni poslanci mali by sme toto ukončiť, hlasovať a poďakovať zamestnancom,
dať im po 300€ lebo si to naozaj zaslúžia

Peter Závodský
-

prečítal návrh nového uznesenia COVID-19
Uznesenie

Mestské zastupiteľstvo Galanta podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súvislosti so zamedzením
následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 opatreniami
orgánov štátnej správy
schvaľuje
poskytnutie zľavy z nájomného nájomcom nebytových priestorov vo výške 50%
nájomného za obdobie sťaženého užívania od 15.10.2020 do 31.12.2020 v súlade
s ustanoveniami §13c zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií pôsobnosti
Ministerstva hospodárstva SR v znení neskorších predpisov s nasledovnými
podmienkami:
a) v nebytových priestoroch nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby konečným
spotrebiteľom vrátane súvisiacich obslužných priestorov a skladových priestorov
b) nemá voči mestu Galanta lebo prenajímateľovi záväzky po lehote splatnosti
c) nie je príjemcom dotácií z akýchkoľvek dotačných grantov alebo schém mesta
Galanta
d) žiadosť o poskytnutie zľavy doručí nájomca najneskôr do 17. decembra 2020
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e) v spolupráci s prenajímateľom podá žiadosť o dotáciu na úhradu nájomného na
Ministerstvo hospodárstva SR.
Ukladá
prenajímateľom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Galanta, Mestskému
kultúrnemu stredisku v Galante, Bysprav s r. o., v spolupráci s nájomcami, ktorí
požiadajú o zľavu nájomného predložiť žiadosť o dotáciu na úhradu nájomného na
Ministerstvo hospodárstva SR .
Hlasovanie:

-

Prítomní:
18
Za:
18
Proti:
0
Zdržalo sa:
0
Nehlasovalo: 0

pozmeňujúce návrhy

1. k položke 4 903€ k presunu meníme text nasledovne:
dotácia pre podnikateľov, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta v zmysle
predkladaného rozpisu :
Anna Šureková firma Zuberec

100€

Gastrocentrum s r.o.

3 017€

SZG s r.o.

192€

Hotel Galanta

1 381€

Kaskády s r.o.

213€

Spolu

4 903€

Hlasovanie:

Prítomní:
18
Za:
18
Proti:
0
Zdržalo sa:
0
Nehlasovalo: 0

2. poskytnutie účelovej dotácie pre :
TsMG Galanta

38 215€ na jednorazovú odmenu vo výške 300€ v čistom
pre každého zamestnanca

MsKS Galanta

10 925€ na jednorazovú odmenu vo výške 300€ v čistom
pre každého zamestnanca

SŠZ Galanta

3 600€ na odmenu vo výške 300€ v čistom pre každého
zamestnanca

MsP Galanta

9 236€ na odmenu vo výške 300€ v čistom pre každého
zamestnanca
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DD Patria

51 586€ na odmenu vo výške 300€ v čistom pre každého
zamestnanca

Hlasovanie:

Prítomní:
18
Za:
18
Proti:
0
Zdržalo sa:
0
Nehlasovalo: 0

3. žiadame, aby pri Analýze rozpočtu bola predložená správa o vyplatení
odmien jednotlivých zamestnancov bez ohľadu, ktorou položky mzdy bola vyplatená
v roku 2020 v globále
Hlasovanie:

-

Prítomní:
18
Za:
18
Proti:
0
Zdržalo sa:
0
Nehlasovalo: 0

prečítal návrh uznesenia
Uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Galante v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
berie na vedomie
Stanovisko komisie finančnej a správy majetku MsZ
schvaľuje
1/ predložený návrh na IV. úpravu rozpočtu mesta na rok 2020
bez pripomienok s prebytkom vo výške 19 553 € pri týchto príjmoch a výdavkoch:

a

Bežný rozpočet :

Príjmy :

14 059 218 €

Kapitálový rozpočet :

Príjmy :

341 174 €

Finančné operácie :

Príjmy :

4 024 268 €

Výdavky : 14 195 603 €
Výdavky :
Výdavky :

3 972 248 €
237 256 €

žiada

vedúcu finančného a majetkového oddelenia vykonať IV. úpravu rozpočtu mesta
na rok 2020.
Termín : 05.02.2021
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Hlasovanie:

Prítomní:
18
Za:
18
Proti:
0
Zdržalo sa:
0
Nehlasovalo: 0

Bod č. 14 - Návrh VZN mesta Galanta č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
mesta Galanta č. 6/2016 o nakladaní s KO a DSO na území mesta Galanta v znení
VZN mesta Galanta č. 24/2017 a VZN mesta Galanta č. 4/2019
Mgr. Daniela Amrichová
Mgr. Miroslav Psota

- uviedla materiál
- rozprava

Peter Závodský
-

MsZ už v minulosti odmietlo polozapustené kontajnery, momentálne sú opäť
v tejto novele zapracované. Dávam návrh, aby toto VZN bolo schválené bez
zakomponovania polopodzemných kontajnerov do textácie tohto VZN.
K ostatným častiam nemám výhrady.

Mgr. Miroslav Psota
-

to je pozmeňujúci návrh - vypustiť z návrhu bod 1 písm. d)

Bc. Vladimír Danko
-

v meste sú niekde také miesta, kde sú práve potrebné podzemné kontajnery

Mgr. Miroslav Psota
-

ja podporujem zahrnúť polopodzemné kontajnery do VZN mesta, považujem to
za užitočné – uviedol výhody. Má to svoje opodstatnenie.

Mgr. Juraj Bottka
-

na toto sú potrebné ďalšie finančné prostriedky. Pokračujme vo výstavbe
gabiónových státí, dobre to vyzerá a občania sú s tým spokojní.

Zoltán Szelle
-

sú občania, ktorí tvrdia, že je väčší neporiadok na týchto státiach ako predtým
komunikoval som aj s niektorými investormi a vyjadrili sa, že nemajú problém
vybudovať takéto zapustené kontajnery. Ja tomuto zámeru dávam určite
šancu.

Mgr. Juraj Bottka
-

majú TsMG na to techniku?
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JUDr. Peter Zelinka
-

myslím si, že TsMG nemá na to vybavenie. Vyžaduje si to nejaké stretnutia, kde
by sa celý systém týchto kontajnerov vysvetlil.

Mgr. Miroslav Psota
-

v odpadovom hospodárstve nás čaká veľa výziev, musíme ísť s dobou
a k tomuto raz príde

Peter Závodský
-

vychádzam len z čísiel, nechcem zastaviť progres. Niektoré investície by sme
mali zvážiť. Mali sme nejaké podnety ku kapitálových výdavkom, nechajme to
na mesiac január - február 2021. Nechajme teraz rozpočet v prebytku a potom
sa rozhodnime čo všetko chceme urobiť, čo si môžeme z toho dovoliť. Sú
niektoré veci, ktoré sú menej dôležité a vieme ich odložiť.

Mgr. Miroslav Psota
-

týmto VZN neriešime rozpočet.
Neznamená to, že zapustením týchto
kontajnerov treba do rozpočtu mesta naplánovať tisíce na vybudovanie
polozapustených kontajnerov. Toto je rámcový návrh do VZN mesta v akých
nádobách je možné na území mesta zberať komunálny odpad.

Bc. Vladimír Danko
-

faktická – treba riešiť občanov, ktorí v meste žijú a za odpad neplatia

Peter Závodský
-

faktická – už teraz sú stavebníci, ktorí dostavili pri stavebnom povolení
vybudovať polozapustené státia a takáto možnosť vo VZN neexistuje.
Stavebné povolenia sa budú vydávať s možnosťou polozapustených a nás to
nepriamo donúti investovať ďalšie peniaze do TsMG. Trvám na svojom
pozmeňujúcom návrhu.

Peter Paška
-

v návrhu rozpočtu je 50tis.€ na dve stojiská polozapustených kontajnerov a tiež
návrh na dovybavenie smetiarskeho vozidla. Je tam suma 50tis. a 20tis. do
tohto roku, nevidím to tragicky.

Peter Závodský
-

je to 110tis.€
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Peter Paška
-

je to 50tis.€ a 20tis.€ ostatné roky sú výhľadové
jednou z výhod je aj to, že budeme potrebovať menej stojísk, zaberú menej
miesta a treba brať do úvahy, že tým získame viac parkovacích miest

Ing. Juraj Srnka, PhD.
-

moje osobné skúsenosti z predošlého bydliska sú dobré, čo sa týka
polozapustených kontajnerov

Mgr. Daniela Amrichová
-

tento bod sme preto implamentovali do VZN lebo Ministerstvo životného
prostredia sa chystá vypísať nejaké výzvy, aby sme boli v projekte úspešní
musíme to mať zapracované vo VZN. Do dvoch rokov musíme všetky vozidlá
vybaviť vážiacim systémom, tieto nádoby sa dajú zabudovať aj takým čidlom,
ktoré by nám hneď vážilo objem odpadu.

Peter Paška
-

aj v schválenej smart city je uvedená stať, kde sa hovorí o týchto
polozapustených kontajneroch. Tieto kontajnery nám vedia povedať, kto ako
separuje, množstvo odpadu, poslúžia k výpočtu poplatku za odpad.

Mgr. Juraj Bottka
-

nech sa k tomu vyjadrí pán riaditeľ TsMG, či sme na takýto zber technicky
vybavení

Peter Paška
-

na 1-2 stojiská máme vybavenie, pokiaľ chceme realizovať celú politiku pre
budúcnosť, tak určite treba dovybaviť smetiarske auto

Ing. Ján Poľakovský
-

v prípade vybudovania nejakého pilotného ukážkového zariadenia vieme to
nejako spraviť, ale bolo by dobré, ak by bola ruka dovybavená. Pokiaľ by sme
išli týmto smerom bolo by dobré, keby sme na smetiarske auto toto zariadenie
mali.

Mgr. Juraj Bottka
-

k tomuto sme si mali spolu sadnúť a podrobne to prediskutovať, postupne nám
dopĺňate nejaké informácie a tu tvoríme materiál. Máme na to financie?
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Peter Paška
-

v tomto roku boli opakovane témou polozapustené stojiská. Návrh VZN prešlo
riadne komisiami.

Zsolt Takáč
-

na Novej Dobe sa tieto polozapustené stojiská už robia, posuňme sa ďalej

JUDr. Peter Zelinka
-

-

keď schválime takto VZN, tak sme dotlačení k tomu, že musíme odsúhlasiť
financie aj na auto, ktoré stojí 60tis.€. Spravme do februára nejaké pracovné
stretnutie a potom rozhodnime. Nútite nás do niečo.
čo sa týka takýchto kontajnerov ja mám inú skúsenosť z Veči

Peter Paška
-

občania prehadzujú smeti cez múrik gabiónového státia a vzniká tam
neporiadok, mestská polícia pôsobí na občanov výchovne

JUDr. Peter Zelinka
-

ďakujem mestskej polícii, ale je to ich práca

MVDr. Gábor Pallya
-

tu som sa dozvedel, že MsÚ dáva do stavebných povolení protiprávne
povinnosť vybudovať ku kolaudácii polopodzemné kontajnery, na ktoré nemá
mesto schválené VZN a tiež bolo povedané, že už sa v meste budujú. Tak teraz
neviem ako mám postupovať?

Mgr. László Bíro
-

bol si vyzvaný, aby si na všetky porušenia poukázal

Peter Paška
-

rozhodne sa tu nejedná o nejaký pokus zakryť trestný čin
výstavba takéhoto stojiska na sídlisku Sever vyplynula z dohody so staviteľom,
nejedná sa o nátlak z mesta
výstavba na Novej Dobe – pevne verím, že hlavný kontrolór zistí aká je realita

Peter Závodský
-

pozmeňujúci návrh – z tohto VZN vypustiť v § 4 ods.7 písm. d) polopodzemné
kontajnery v objeme 3m3 a 5m3 na sídliskách
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Peter Paška
-

budem naozaj rád ak toto vypustenie nepodporíte

Hlasovanie:

-

Prítomní:
18
Za:
7
Proti:
8
Zdržalo sa:
3
Nehlasovalo: 0

pozmeňujúci návrh nebol schválený

Peter Závodský
-

dávam hlasovať o Bode č. 11 - Návrh VZN mesta Galanta č. .../2020, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN mesta Galanta č. 6/2016 o nakladaní s KO a DSO na území
mesta Galanta v znení VZN mesta Galanta č. 24/2017 a VZN mesta Galanta č.
4/2019 návrh uznesenia v zmysle predloženej predlohy uznesenia
Uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Galante podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
sa uznáša
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Galanta č. ../2020, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Galanta v znení VZN mesta
Galanta č. 24/2017 a VZN mesta Galanta č. 4/2019
a žiada
prednostu úradu zabezpečiť zverejnenie schváleného Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Galanta č. ../2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Galanta č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území mesta Galanta v znení VZN mesta Galanta č. 24/2017
a VZN mesta Galanta č. 4/2019 na úradnej tabuli mesta.
T : ihneď
Peter Paška
-

budem rád ak podporíte toto VZN, a ktoré nás posunie medzi progresívne
mestá v okolí
Hlasovanie:

Prítomní:
18
Za:
10
Proti:
1
Zdržalo sa:
7
Nehlasovalo: 0
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-

uznesenie nebolo schválené

Mgr. Daniela Amrichová
-

v tomto VZN by sme potrebovali upraviť kuchynský odpad, aby sme ho mohli
od 01.01.2021 triediť
na doplnenie – je to jedna z podmienok, projekt sa podáva do 15.12. a musíme
mať dovtedy schválené VZN s účinnosťou od 01.01.2021

Peter Paška
-

budeme sa tomuto VZN venovať na ďalšom MsZ

Mgr. László Biró
-

na komisii OSaCR sme prijali kompromisný návrh, to čo je zo zákona potrebné
sme schválili, nehádžte to na MsZ

Peter Paška
-

6-ty rok končím ako primátor a nedočkal som sa kompromisov z Vašej strany

Mgr. László Biró
-

spojiť to čo je zo zákona povinné so snom jedného človeka je naozaj hanebné

Peter Paška
-

hanebné bolo Vaše hlasovanie teraz, s prepáčením

Mgr. Miroslav Psota
-

pozmeňujúci návrh p. Závodského nebol schválený a nebol schválený ani návrh
VZN, teraz nebudeme triediť kuchynský odpad?

Ing. Ján Poľakovský
-

to je dosť vážna vec, nakoľko v tom enviro projekte okrem vybavenia na
kuchynský odpad je aj stroj na drvenie kuchynského odpadu a hygienizačné
zariadenie. Neviem si bez tohto predstaviť triedenie tohto odpadu. Hodnota toho
projektu je okolo 150tis.€ a v hotovosti na to určite nebudeme mať peniaze. Aj
z môjho pohľadu je to teraz problém.

Mgr. Daniela Amrichová
-

áno komisia obchodu vypustila toto jedno ustanovenie, ale dve príslušné
komisie to schválili v pôvodnom znení, preto bol tento materiál takto predložený
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Mgr. László Biró
-

spájate nespojiteľné, zo zákona je tu povinnosť a Vy ste si k tomu priradili
vlastný biznis, toto nie je priorita tohto mesta

Peter Paška
-

pochovalo sa to hlasovaním, nie mojim návrhom

Mgr. Miroslav Psota
-

vyprosujem si od Vás, že je to náš biznis

Peter Paška
-

p. Biró tak choďte dať trestné oznámenie alebo ja dám na Vás za ohováranie

Mgr. László Biró
-

môj pocit je, že to pretláčate a mám informácie

Zuzana Gauliederová
-

ja si vyprosujem vyjadrenie p. primátora „ o nehanebnom hlasovaní“
sa som niekoľkokrát upozorňovala, že na tie polozapustené kontajnery nemáme
peniaze

JUDr. Peter Zelinka
-

tento stav je teraz pre nás problematický a musíme hľadať riešenie

Peter Paška
-

vyhlasujem 15 minútovú prestávku
po prestávke - prosím prezentujte sa, prezentovalo sa 17 poslancov

Peter Závodský
-

-

chceme sa vrátiť k hlasovaniu o Bode č. 11 pretože môj pozmeňujúci návrh bol
predložený zmätočne
navrhujem, aby MsZ hlasovalo o znení VZN bez bodu 1 a hlasovalo by sa len
o bode 2 a bode 3, tak by sme zabezpečili zákonom nevyhnutne dané veci pre
mesto Galanta, aby mohlo žiadať o dotácie
k polozapusteným kontajnerom sa vieme hocikedy vrátiť, po lepšom poznaní
finančného stavu mesta,
žiadam Vás, aby ste vyhoveli našej žiadosti o opätovnom hlasovaní o tomto
bode
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Peter Paška
-

kvitujem túto poslaneckú iniciatívu, ktorá by znamenala minimalizáciu
spôsobených škôd

Peter Závodský
-

ja žiadam predsedajúce schôdze, aby nám umožnil hlasovať o tom, aby sme
tento bod opätovne otvorili, aby sme zahlasovali za také uznesenie VZN, ktoré
je pre poslancov priechodné

Peter Paška
-

prosím hlasujte za návrh p. Závodského – otvorenie uzatvoreného bodu

Hlasovanie:

Prítomní:
18
Za:
17
Proti:
0
Zdržalo sa:
0
Nehlasovalo: 1

Peter Závodský
-

prečítal návrh uznesenia
Uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Galante podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
sa uznáša
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Galanta č. 11/2020, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č. 6/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Galanta
v znení VZN mesta Galanta č. 24/2017 a VZN mesta Galanta č. 4/2019 nasledovne :
v §10 ods.9 sa vypúšťa celý text a nahrádza sa nasledovným textom, ktorý znie:
bod (9) na triedený zber odpadov a obalov a odpadov z neobalových výrobkov,
plastov, papiera, skla, kovov, kovových obalov oddelených z komunálneho odpadu,
ktorými pôvodcami sú obyvatelia mesta sa použijú tieto zberné nádoby:
a) na triedený zber v častiach s hromadnou bytovou výstavbou 1100 l kontajnery, ktoré
sú farebne označené modrou farbou kontajner na papier, zelenou farbou kontajner na
sklo, žltou farbou kontajner na spoločný zber plastov, kovov a viacvrstvových
kombinovaných materiálov
b) na triedený zber v častiach s individuálnou bytovou výstavbou sú určené 110 l
zberné vrecia pre jednu domácnosť vo farebnom rozlíšení. Modré polyetylénové vrece
papier môže byť aj vo zviazaných balíkoch, zelené polyetylénové vrece sklo, žlté
polyetylénové vrece na spoločný zber plastov, kovov a viacvrstvových kombinovaných
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materiálov. Vrecia sú po zozbieraní nahradené novými vrecami. Distribúcia zberných
vriec spolu s harmonogramom zberu na nasledujúci kalendárny rok zabezpečuje
mesto prostredníctvom zberovej spoločnosti Technickými službami mesta Galanta.
Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia zber oddelene vytriedených zložiek
z komunálneho odpadu zabezpečujú vlastnými prostriedkami odovzdaním u zberovej
spoločnosti na zber odpadov. Prevádzkovateľ zariadenia vystaví pre právnickú osobu
alebo fyzickú osobu podnikateľa potvrdenie o odovzdaní vytriedených
zložiek komunálneho odpadu s druhom odovzdanej komodity a množstvom
komunálneho odpadu.
bod (3) v §14 sa v ods. 1 sa písm. b) vypúšťa celý text a nahrádza sa nasledovným
textom, ktorý znie:
b) mesto
1) v rámci individuálnej bytovej výstavby zabezpečuje pridelenie kompostovacieho
zásobníka do každej domácnosti na základe preberacieho protokolu
2) v rámci hromadnej bytovej výstavby zabezpečuje zber biologicky rozložiteľného
kuchynského odpadu prostredníctvom 120 l hnedých plastových kontajnerov.
Frekvencia zberu týchto kontajnerov sa vykonáva v zmysle určeného Harmonogramu
zberu na príslušný kalendárny rok zverejnenom na webovej stránke mesta
a Technických služieb mesta Galanta.
Žiada
prednostu úradu zabezpečiť zverejnenie schváleného Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Galanta č. 11/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Galanta č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území mesta Galanta v znení VZN mesta Galanta č. 24/2017
a VZN mesta Galanta č. 4/2019 na úradnej tabuli mesta.
T : ihneď
Hlasovanie:

Prítomní:
18
Za:
17
Proti:
0
Zdržalo sa:
1
Nehlasovalo: 0

Bod č. 15 - Zmena prílohy k VZN mesta Galanta č. 1/2019 o určení výšky
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej
školy, na dieťa materskej školy a na dieťa alebo žiaka školského zariadenia so
sídlom na území mesta Galanta
Mgr. Lívia Gešková
Peter Paška

- uviedla materiál
- rozprava

Peter Závodský
-

Bod č. 12 - Zmena prílohy k VZN mesta Galanta č. 1/2019 o určení výšky
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej
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školy, na dieťa materskej školy a na dieťa alebo žiaka školského zariadenia so
sídlom na území mesta Galanta, návrh uznesenia v zmysle predloženéj
predlohy návrhu uznesenia bez pripomienok
Uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Galante podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
sa uznáša
na zmene prílohy k VZN mesta Galanta č. 1/2019 o určení výšky finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa
materskej školy a na dieťa alebo žiaka školského zariadenia so sídlom na území mesta
Galanta a
žiada
prednostu úradu o zabezpečenie zverejnenia VZN v zmysle zákona na úradnej tabuli
mesta.
Termín: 20. december 2020
Hlasovanie:

Prítomní:
18
Za:
18
Proti:
0
Zdržalo sa:
0
Nehlasovalo: 0

Bod č. 13 - Návrh VZN č. .../2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
Mgr. Ivan Szolga
Peter Paška

- uviedol materiál
- rozprava

Mgr. Miroslav Psota
-

-

mám pripomienky k stanovisku komisie kultúry a medzimestských vzťahov,
ktorá sa implementovala a zapracovala do tohto VZN v čl. 15 ods. 3, kde
pôvodne bolo určené % na nákup potravín a občerstvenia. Odporúčaním tejto
komisie sa ods. 3 preformuloval tak, že toto % sa vylúčilo z návrhu VZN
a navrhlo sa – ďalej citoval
som zásadne proti tomu, aby sa dotácie mesta prejedali, jedná sa
o gastropodujatia, s týmto zásadne nesúhlasím
žiadam, s pozmeňujúcim návrhom aby sa do čl. 5 ods. 3 návrhu VZN vrátilo toto
príslušné % na občerstvenie a stravovanie

Mgr. Ivan Szolga
-

materiál bol opravený na základe stanoviska komisie KaMV
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PaedDr. Peter Černý
-

ako člen komisie kultúry - tlmočil vyjadrenie členov komisie, z akého dôvodu
bol takýto návrh predložený - jedná sa o dychový súbor

Mgr. Miroslav Psota
-

z rozpočtu mesta je možné podporiť každé podujatie maximálne do výšky 80%
rozpočtových nákladov

Milan Bičan
-

súhlasím s návrhom p. viceprimátora ponechať pôvodnú výšku

Peter Paška
-

vzhľadom na neprítomnosť riaditeľa MsKS prečítal jeho vyjadrenie, ktoré zaslal
sms

Mgr. Miroslav Psota
-

pravidlá majú platiť pre všetkých

Peter Paška
-

keď sme tento koncert robili prvýkrát pomáhal som im osobne zháňať sponzorov
a tiež som im prispel aj osobne z môjho platu

PaedDr. Peter Černý
-

ohradzujem sa proti tomu, že je to gastronómia

Mgr. László Biró
-

dá sa to zmluvne ošetriť

Milan Bičan
-

je za to, aby všetci poberatelia dotácií mali rovnaké podmienky

Mgr. Miroslav Psota
-

upresnil svoj pozmeňujúci návrh do výšky 10% z poskytnutej dotácie

Peter Závodský
-

pozmeňujúci návrh Mgr. Psotu – do čl. 5 ods.3 stanoviť limit vo výške 10%
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Hlasovanie:

Prítomní:
16
Za:
8
Proti:
1
Zdržalo sa:
3
Nehlasovalo: 4

Peter Paška
-

konštatujem, že pozmeňujúci návrh neprešiel

Peter Závodský
-

Bod č. 13 - Návrh VZN č. .../2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta, návrh
uznesenia v zmysle predloženej písomnej predlohy návrhu uznesenia bez
pripomienok
Uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Galante podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
sa uznáša
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Galanta č. .../2020 o poskytovaní dotácií z
rozpočtu mesta, ktoré nadobudne účinnosť od 01.01.2021 a
žiada
prednostu Mestského úradu v Galante zabezpečiť zverejnenie Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Galanta č. .../2020 v zmysle zákona na úradnej tabuli mesta.
Termín kontroly: 31.12.2020
Hlasovanie:

Prítomní:
16
Za:
5
Proti:
6
Zdržalo sa:
5
Nehlasovalo: 0

Peter Paška
- konštatujem, že VZN nebolo schválené
Bod č. 14 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. ..../2020,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č.
47/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta v znení neskorších zmien
Mgr. Adriana Molnáriová
Peter Paška

- uviedla materiál
- rozprava
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Peter Závodský
- Bod č. 14 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. ..../2020,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č.
47/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta v znení neskorších
zmien, návrh uznesenia v zmysle písomnej predlohy návrhu uznesenia bez
pripomienok
Uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Galante v zmysle § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov
sa uznáša
na Všeobecnom záväznom nariadení mesta Galanta č. 12/2020, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č. 47/2009 o zásadách
hospodárenia s majetkom mesta v znení neskorších predpisov a
žiada
prednostu MsÚ Galanta zabezpečiť zverejnenie VZN v zmysle zákona na úradnej
tabuli.
T: 15.decembra 2020
Hlasovanie:

Prítomní:
17
Za:
16
Proti:
0
Zdržalo sa:
0
Nehlasovalo: 1

Bod č. 15 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č..../2020 o
miestnom poplatku za rozvoj, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Galanta č.
12/2019

Ing. Beáta Katonová
Peter Paška

- uviedla materiál
- rozprava

Mgr. Miroslav Psota
-

upozornil na chybu, ktorá sa objavila v Dôvodovej správe v ods. 1 - 15€/osoba,
správne je 15€/m2

Peter Závodský
-

Bod č. 15 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č..../2020
o miestnom poplatku za rozvoj, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Galanta č.
12/2019 návrh uznesenia v zmysle písomnej predlohy návrhu uznesenia bez
pripomienok
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Uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Galante v zmysle § 6 ods. 2 v spojení s § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
berie na vedomie
Stanovisko legislatívno-právnej komisie MsZ
a
Stanovisko komisie finančnej a správy majetku MsZ a
uznáša sa na
VZN mesta Galanta číslo 13/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Galanta č. 12/2019 o miestnom poplatku za rozvoj a
žiada
prednostu úradu zabezpečiť zverejnenie VZN mesta Galanta číslo 13/2020, ktorým
sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č. 12/2019 o
miestnom poplatku za rozvoj v zmysle zákona na úradnú tabuľu mesta.
Termín: 15. decembra 2020
Hlasovanie:

Prítomní:
17
Za:
13
Proti:
0
Zdržalo sa:
3
Nehlasovalo: 1

Bod č. 34 - Pripomienky a podnety súvisiace s činnosťou samosprávy
Ľubomír Bočkay - občan
-

-

VZN o odpadoch – čo sa týka umiestnenia polozapustených kontajnerov
stotožňuje sa s názorom poslanca Závodského
na základe čoho sa vyberali miesta pre kontajnerové státia, koľko to stálo, kto
dozoroval výstavbu státí?
citoval z uverejneného článku Ekonomická analýza č. 8 z Ministerstva
životného prostredia za rok 2019 – triedený zber komunálnych odpadov v meste
Galanta. V meste sú občania málo informovaní o triedení odpadu.
web stránka mesta bez zmien
od ktorého roku je hlavným kontrolórom MVDr. Pallya?

Peter Paška
-

18 rokov je hlavným kontrolórom mesta Galanta

Mgr. Daniela Amrichová
-

V minulosti sa zbierali len pet fľaše lebo na ostatné plasty nemali TsMG
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-

odberateľa. Zmenila sa nám organizácia zodpovednosti výrobcov, tak sa tam
zapracovali aj hrubé plasty.
Triedený odpad – mesto Galanta bolo úspešné v projekte separačnej haly, tam
sa to ešte dotrieďuje na linke.

Peter Paška
-

informácie z roku 2019 už nie sú aktuálne, situácia sa zmenila zásadným
spôsobom už v roku 2020. Máme tu teraz zmenu VZN aj na rok 2021.

Eva Vašáková
-

gabionové státia – lokality kontajnerových státí boli vytypované na základe
pracovného rokovania v spolupráci s Oddelením komunálnych služieb a TsMG
Galanta. Následne boli odsúhlasené na komisii IVŽP. Cena za gabionové státia
bola stanovená na základe prieskumu trhu v celkovej sume 70tis.€ na 10 státí.

Peter Paška
-

-

v meste máme 130 stojísk, nebolo možné to riešiť takým spôsobom, že by sme
začali len na jednom sídlisku, ale chceme to mať rovnomerne rozptýlené po
celom meste.
pokiaľ nie sú ďalší občania s pripomienkami pokračujeme v rokovaní ďalším
bodom, v prípade záujmu sa k bodu vrátime

Bod č. 16 - Návrh VZN mesta Galanta č. .../2020 o podmienkach určovania a
vyberania ostatných miestnych daní
Ing. Beáta Katonová
Peter Paška

- uviedla materiál
- rozprava

JUDr. Peter Zelinka
-

poďakoval za riešenie tohto problému

Ing. Augustín Popluhár
-

Bod č. 16 - Návrh VZN mesta Galanta č. .../2020 o podmienkach určovania a
vyberania ostatných miestnych daní, návrh uznesenia v zmysle písomnej
predlohy návrhu uznesenia bez pripomienok
Uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Galante v zmysle § 6 ods. 2 v spojení s § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
berie na vedomie
Stanovisko legislatívno-právnej komisie MsZ
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a
Stanovisko komisie finančnej a správy majetku MsZ a
uznáša sa na
VZN mesta Galanta číslo 14/2020 o podmienkach určovania a vyberania ostatných
miestnych daní a
žiada
prednostu úradu zabezpečiť zverejnenie VZN mesta Galanta číslo 14/2020 o
podmienkach určovania a vyberania ostatných miestnych daní na úradnú tabuľu
mesta.
Termín: 15. december 2020
Hlasovanie:

Prítomní:
18
Za:
15
Proti:
0
Zdržalo sa:
1
Nehlasovalo: 2

Bod č. 17 - Návrh VZN č. ../2020 o podmienkach určovania a vyberania miestnych
poplatkov za KO a DSO
Ing. Beáta Katonová
Peter Paška

- uviedla materiál
- rozprava

Peter Závodský
-

-

bude v čase nevyhnutné poplatky za KO prispôsobovať k výdavkom, ktoré sú
so spracovaním KO. V tomto roku by sme mali byť voči občanom ústretoví
a mali by sme dať pauzu vo zvyšovaní poplatkov.
pozmeňujúci návrh, aby toto VZN v časti, ktorá vyhovuje protestu prokurátora
bolo podporené, ale v časti navýšenia konkrétne v druhej časti čl. 2 bod 8 písm.
a), aby zostala sadzba 0,08€ čím by bolo vyhovené prokurátorovi a sadzba na
rok 2021 by ostala nezmenená.

JUDr. Peter Zelinka
-

stotožňujem sa s týmto návrhom. Výdavky na odpady idú stále hore, takže aj
my ich budeme musieť v budúcnosti zvyšovať. Občania sú málo informovaní,
nevedia prečo platia viac a čo za to dostanú navyše.

Mgr. Daniela Amrichová
-

v minulom roku sa poplatky za KO navyšovali po niekoľkých rokoch.
Každoročne nám rastie poplatok za skládkovanie odpadu. Vieme k tomu
pripraviť článok, urobiť kampaň a ľudí vzdelávať.
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Milan Bičan
-

niekoľkokrát tu bolo povedané, že v meste býva niekoľko ľudí bez
zlegalizovaného pobytu, ale odpad tvoria. Je nejaké riešenie ako týchto ľudí
donútiť, aby sa prihlásili?

Peter Paška
-

odhady hovoria, že v meste býva cca 1500 ľudí, ktorí tu nemajú pobyt.
Je problém im poplatky vyrúbiť. Jeden zo spôsobov je spoplatnenie parkovania.
Zákon nám neumožňuje prinútiť týchto ľudí do procesu. Ak poplatky nebudeme
zvyšovať tak mesto bude musieť dotovať odpadové hospodárstvo cca 120tis.€.

Bc. Vladimír Danko
-

jedna možnosť tu je a to je cez správcov, domových dôverníkov bytových
domov taktiež osoby, ktoré byty dávajú do prenájmu majú túto povinnosť zo
zákona. Toto sú možnosti ako sa dostaneme k legálnemu počtu a zaviažeme
majiteľa bytu za tieto osoby platiť.

Peter Paška
-

je to neľahká cesta, tratíme aj na podielových daniach

Zsolt Takáč
-

ja si myslím, že je to 2 až 3tis. ľudí, ktorí nie sú prihlásení na pobyt
jednou z možností je zavedenie mestskej karty - vysvetlil benefity

Peter Paška
-

bolo by vhodné k tejto veci zriadiť pracovnú komisiu – oslovil poslancov

Mgr. Miroslav Psota
-

správca poplatku má veľa možností ako toho daňovníka uhnať k tomu, aby
zaplatil daň
k pozmeňujúcemu návrhu p. Závodského – sadzba 0,08€ musí byť aj v písm.
b)
pre návrhovú komisiu odporučil do uznesenia uviesť „vyhovuje protestu
prokurátora“ ...

Ing. Juraj Srnka, PhD.
-

v tomto roku sme už vyrubovali vlastníkom z titulu vlastníctva poplatok

Ing. Augustín Popluhár
-

mesto Galanta nedostatočne separuje preto skládkovanie bude na rok 2021
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-

vyššie o 43 316€
do kompostárne musíme obstarať drtičku, jej prvá splátka v roku 2021 bude
32 497€
11 592€ bude stáť betónovanie kompostárne, spolu je to 87 500€ takže
k zvyšovaniu poplatkov bude musieť prísť

JUDr. Peter Zelinka
-

na zvyšovanie poplatok teraz tá doba nie je vhodná

Peter Paška
-

keď sa v tomto roku poplatok nezdvihne, tak na budúci rok sa nezdvihne určite
nakoľko už bude volebný rok

Ing. Augustín Popluhár
-

v poplatkoch sme pod nejakým priemerom Slovenska

JUDr. Peter Zelinka
-

treba dať ľuďom do povedomia reálne koľko stojí vývoz, separovanie
a skládkovanie odpadu, tvrdím, že ľudia nevedia prečo sa poplatky navyšujú

Peter Paška
-

informovanosť robíme, ale poplatky do budúcna sa budú musieť zvyšovať

Ing. Augustín Popluhár
-

Galanta nevie vyseparovať viac ako 40% odpadov

Ing. Milan Zeleňák
-

otázka – drobný stavebný odpad, aký je rozdiel medzi kg a m3 – uviedol príklad

Mgr. Daniela Amrichová
-

mesto má zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu. Od
Ministerstva životného prostredia máme usmernenie čo je drobný stavebný
odpad, ja Vám to prepošlem.

Ing. Ján Poľakovský
-

v TsMG máme zverejnenú presnú špecifikáciu jednotlivých druhov odpadov,
pracovníci TsMG to musia niekedy aj individuálne posúdiť.
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Milan Bičan
-

treba si brať skúsenosti aj z iných miest a obcí – možnosť vycestovať
a inšpirovať sa

Zuzana Gauliederová
-

podporujem návrh p. Závodského, aby sa poplatky za TKO nezvyšovali –
uviedla dôvody prečo nie

Peter Paška
-

rešpektujem tento názor, absolútne legitímne je, aby sme dostali od občanov
peniaze v tom rozsahu, ktorý potrebujeme na tento účel

Fridrich Psota
-

množstvový zber odpadu – či je pri tomto zbere možné drobný stavebný odpad
odovzdať bezplatne na zbernom dvore?

Ing. Ján Poľakovský
-

drobný stavebný odpad je jasne definovaný vo VZN, určite by som touto cestou
nešiel

Peter Závodský
-

pozmeňujúci návrh - v druhej časti čl. 2 č. 8 písm. a) a písm. b) upraviť sadzbu
na pôvodnú 0,08€

Hlasovanie:

-

Prítomní:
18
Za:
13
Proti:
1
Zdržalo sa:
4
Nehlasovalo: 0

prečítal návrh uznesenia
Uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Galante
vyhovuje
protestu prokurátora k VZN mesta Galanta č.11/2019 o podmienkach určovania
a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
zároveň
berie na vedomie
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Stanovisko legislatívno-právnej komisie MsZ
Stanovisko komisie finančnej a správy majetku MsZ
Stanovisko komisie Obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja pri
MsZ a
uznáša sa na
VZN mesta Galanta číslo 15/2020 o podmienkach určovania a vyberania miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a
žiada
prednostu úradu zabezpečiť zverejnenie VZN mesta Galanta číslo 15/2020 o
podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v zmysle zákona na úradnú tabuľu mesta.
Termín: 15. december 2020
Hlasovanie:

Prítomní:
18
Za:
17
Proti:
0
Zdržalo sa:
1
Nehlasovalo: 0

Peter Paška
-

máme tu ešte občanov, ktorí v rámci bodu Pripomienky a podnety občanov
chcú vystúpiť a určite im patrí priestor

Ing. Zoltán Kovago – občan
-

-

-

zastupujem účastníkov konania o dodatočné povolenie stavby a kolaudácie
stavby Nocľaháreň a nízkoprahové denné centrum na ul. Bratislavskej –
stavebník Armáda spásy
táto záležitosť sa tu opomína, ale sa nerieši. Je to zmluva o spolupráci medzi
mestom Galanta a Armádou spásy - citoval z tejto zmluvy, kde sa mesto
zaviazalo, že dá pre Armádu spásy na stavebné úpravy 45tis.€. a 45 833€ na
prevádzkovanie tejto nocľahárne a nízkoprahového denného centra.
Armáda spásy má neskolaudovanú budovu, kde ešte stále prebieha stavebné
konanie a túto budovu by určite nemala prevádzkovať
otázka – prečo nikto nerieši túto zmluvu o spolupráci?

Peter Paška
-

z dôvodu covidovej situácie všetky protesty prebiehajú pomalšie, kolaudácia
trvá tiež dlho, je to otázka pár dní nič nebráni tomu, aby bola budova
skolaudovaná. Zmluva patrí zatiaľ na priestory, ktoré nepodliehajú kolaudácii.
V tomto období je Armáda spásy jediné zariadenie, ktoré pripadá do úvahy.
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Ing. Zoltán Kovago – občan
-

tu je nejaká zmluva, kde sú termíny a tie sú už neplniteľné
poslalo mesto pre toto občianske združenie nejaké peniaze?

Peter Paška
-

na rekonštrukciu sa neposlali žiadne peniaze
zmluva bola doplnená dodatkom a ten je riadne zverejnený na stránke mesta

Ing. Zoltán Kovago – občan
-

dodatok malo odsúhlasiť MsZ

Peter Paška
-

zmluva prešla riadnym procesom a nemám pocit, že by tam došlo k nejakému
pochybeniu na strane mesta

Ing. Zoltán Kovago – občan
-

vyjadrenie právneho oddelenia – citoval
z môjho pohľadu by bolo logické túto zmluvu zrušiť

Peter Paška
-

z môjho pohľadu je logické mať bezdomovcov v tejto dobe tam, kde sú

Ing. Zoltán Kovago – občan
-

bezdomovci sú ubytovaní v neskolaudovanej budove Armády spásy

Peter Paška
-

všetko je v súlade so zákonom, som o tom presvedčený na základe informácií,
s ktorými disponujem
my máme s bratom nejaké dohody a robíme všetko preto, aby sme túto dohodu
dodržali

Otto Lancz – občan
-

parkovanie na Ulica na Štrande – je tam umiestnená DZ Obytná zóna – mestská
polícia robí častejšie kontroly. Ako a kedy sa to bude riešiť, či do riešenia budú
zapojení aj obyvatelia, ktorí tam bývajú, čo bude dovtedy?

Peter Paška
-

zákon hovorí, že v obytnej zóne sa na ulici parkovať nemá. Jedno z riešení je,
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-

že ulicu zjednosmerníme a bude sa vychádzať cez ulicu Novú aj tam je podobný
problém. Táto situácia nastala odvtedy, ako sa spoplatnilo parkovisko za MsÚ.
občania sa sťažujú, že ulica nie je priechodná
ak chcete byť zúčastnený pri riešení tejto situácie nechajte tu na seba kontakt,
budeme sa snažiť to riešiť
odovzdávam vedenie MsZ p. viceprimátorovi

JUDr. Peter Zelinka
-

-

faktická – k dodatku zmluvy s Armádou spásy – požiadal hlavného kontrolóra
o preverenie tohto dodatku, či mohol byť podpísaný primátor bez hlasovania na
MsZ
žiada zaslať na e-mail Dodatok zmluvy

MVDr. Gábor Pallya
-

keďže zmluva bola schvaľovaná MsZ, tak všetky dodatky zmluvy by mali byť
schválené MsZ

JUDr. Peter Zelinka
-

ako je možné, že v neskolaudovanej budove poskytuje subjekt služby, na ktoré
nemá oprávnenie, kto je za to zodpovedný, že sa to z mesta nerieši
preveriť skutočnosť, že v rámci núdzového stavu môže primátor rozhodnúť, že
hocikde môže umiestniť bezdomovcov
ak k takému rozhodnutiu prišlo z strany primátora, či je to zákonné a zistiť
možné následky

Zuzana Gauliederová
-

požiadala Mgr. Pintérovú
o racionálne vysvetlenie, ako môžu
v neskolaudovanej budove umiestnení bezdomovci? Viete o tom?

byť

Mgr. Edita Pintérová
-

neviem

Mgr. Miroslav Psota
-

-

na predchádzajúcom MsZ bolo zmenené rozpočtovaných 45tis.€, ktoré mali ísť
na spolufinancovanie rekonštrukcie Armády spásy. Z tohto opatrenia vyplynula
povinnosť upraviť túto zmluvu – nemôže to ísť na rekonštrukciu. Čiže dodatok
bol o tomto.
dostanete tú zmluvu k dispozícii, stavebný úrad koná v tejto veci

Mgr. Juraj Bottka
-

malo byť k tomu zvolané rokovanie
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JUDr. Peter Zelinka
-

faktická - odhlasovali sme zmenu financií, peniaze majú byť na podporu
bezdomovcov

Milan Bičan
-

-

faktická – kolegovia poslanci majú vo všetkom pravdu, čo tu bolo povedané, ale
čo ďalej s bezdomovcami, kam s nimi? Komunikoval som s p. Kovagom
majiteľom pozemku a objektu musím povedať, že je veľmi ústretový.
povedzte ako to riešiť

Mgr. Miroslav Psota
-

ukončujem tento bod a pokračujeme v rokovaní ďalším bodom, ktorý bol
predložený na stôl poslancom MsZ
vyhlasujem prestávku
po prestávke sa prezentovalo 15 poslancom, MsZ je uznášania schopné

Bod č. 18 - Návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na
predaj nehnuteľného majetku v vlastníctve mesta
Peter Závodský

- ako predkladateľ a spracovateľ materiálu uviedol
materiál

Mgr. Miroslav Psota
-

na stretnutí poslancov odznela pripomienka zo strany p. primátora a to na
vyčlenenie z výnosu prípadného predaja pozemkov na odkúpenie plochy
súvisiacej s parkovaním pred Galandiou. Bolo by to veľmi užitočné a vhodné
použiť tento zdroj na odkúpenie časti pozemkov na vybudovanie parkovacích
plôch. K tomuto prosím stanovisko.

Peter Závodský
-

celý tento výnos je plánovaný do prebytku, my sme sa dohodli s p.
viceprimátorom, že určité návrhy poslancov do kapitálových výdavkov necháme
na mesiac február. Napríklad dnes nie sú predmetom rokovania náklady na
znovuotvorenie Galandie. K vybudovaniu parkoviska potrebujeme nejaké
relevatné číslo, čo bude stáť výkup pozemkov, výstavba. Nevyhnutná bude aj
rekonštrukcia existujúceho parkoviska. Navrhujem toto urobiť a nechať peniaze
v prebytku a keď tieto dáta budeme mať, tak budeme prebytok rozdeľovať.

Mgr. Miroslav Psota
-

-

otváram rozpravu
odporúčam, aby návrh uznesenia pozostával z dvoch častí a to schválenie
podmienok na vyhlásenie VOS, kde je nutné uviesť, čo bude kritériom na
vyhodnotenie súťaže a potom samotné vyhlásenie OVS
treba vyžrebovať komisiu na vyhodnotenie súťažných návrhov
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MVDr. Gábor Pallya
-

neviem, či nie je lepšie pre mesto použiť inštitút osobitného zreteľa, ponúknutá
suma zo strany žiadateľa je záväzná

Mgr. Miroslav Psota
-

potom treba sformulovať prečo je to prípad vhodný osobitného zreteľa, takýto
dôvod musí byť súčasťou uznesenia MsZ lebo inak to kataster neprepíše na
nového vlastníka. Ja nenachádzam dôvod vhodný osobitného zreteľa.

Peter Závodský
-

tento pozemok má hodnotu 10€/m2 a nad ním je vedené vysoké napätie, je tu
ponuka 50€/m2 tak to berme

Peter Paška
-

je známe, že som nemal záujem predať tento pozemok. Pôvodný návrh bol taký,
že tieto peniaze z predaja pôjdu do rozpočtu a v rozpočte sa nám niekde stratia.
Tento pozemok som chcel vymeniť s p. Szabóom minimálne 1:1 k dohode
nedošlo. Za môjho pôsobenia sa predaj pozemkov robil vždy VOS. Bolo mi
povedané, že peniaze z predaja sa dajú do prebytku a použijú sa na
vybudovanie toho parkoviska. Toto je pre mňa akceptovateľné. Všetko ostatné
okolo toho odmietam. Mojim cieľom je za tento pozemok získať maximum
peňazí. Malo by to byť zelené parkovisko a na to budeme musieť z envirofondu
čerpať peniaze.

Peter Závodský
-

pripomienky p. viceprimátora sa budem snažiť zapracovať do návrhu uznesenia
a prosím vylosovať komisiu na vyhodnotenie súťaže

Milan Bičan
-

faktická – ponúknutá cena za 1m2 pozemku je veľmi slušná. Peniaze budú
účelovo viazané na vybudovanie parkoviska?

Peter Závodský
-

nevieme koľko peňazí prejde na Galandiu, máme možnosti ako kreovať
výdavky, sadneme si k tomu vo februári
kúpime menšiu výmeru pozemku, ktorá bude nevyhnutná, vybudujeme
parkovisko a získame pridanú hodnotu. Výmenou pozemkov nezískame nič.
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Mgr. Miroslav Psota
-

končím rozpravu, prosím vyžrebovať komisiu, komisia je vyžrebovaná v zložení:
Mgr. János Marsall – predseda, Mgr. László Bíro, JUDr. Peter Zelinka, Zsolt
Takáč, Mgr. Juraj Bottka

Peter Závodský
-

prečítal návrh uznesenia
Uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Galante v súlade s § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
schvaľuje
podmienky na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku
vo vlastníctve mesta Galanta s minimálnou cenou za 1m2 50,00€ pričom rozhodujúcim
kritériom je ponúknutá najvyššia cena.
Predmet súťaže sú pozemky vo výlučnom vlastníctve mesta, ktoré sú zapísané na
VL č. 3365, katastrálne územie Galanta, a to:
1.

Parcela registra C KN č.:

druh.

výmera v m2

5189/13

ostatná plocha

166

5189/269

ostatná plocha

448

5189/270

ostatná plocha

648

5189/271

ostatná plocha

648

5189/272

ostatná plocha

648

5189/273

ostatná plocha

648

5189/274

ostatná plocha

648

5189/275

ostatná plocha

648

5189/276

ostatná plocha

649

5189/277

ostatná plocha

649

5189/278

ostatná plocha

649

5189/279

ostatná plocha

649

5189/280

ostatná plocha

649

5189/281

ostatná plocha

649

5189/282

ostatná plocha

642

5189/323

ostatná plocha

66
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5189/283

ostatná plocha

392

5189/284

ostatná plocha

504

Menuje komisiu na vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže:
Mgr. János Marsall – predseda, Mgr. László Bíro, JUDr. Peter Zelinka, Zsolt Takáč,
Mgr. Juraj Bottka
ukladá
vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku v súlade
s podmienkami schválenými mestským zastupiteľstvom.
Z: prednosta MsÚ
T: 01/2021
Hlasovanie:

Prítomní:
18
Za:
18
Proti:
0
Zdržalo sa:
0
Nehlasovalo: 0

Mgr. Miroslav Psota
-

odovzdávam slovo p. primátorovi na vedenie MsZ

Bod č. 19 - Návrh rozpočtu mesta na rok 2021 a viacročný rozpočet na roky 2022
a 2023
Ing. Ján Poľakovský
-

- uviedol materiál za TsMG Galanta

ako dopadla v súvislosti s rozpočtom oprava fontány pred MsKS?

Ing. Juraj Srnka, PhD.
-

ak sa s tým poslanecký zbor stotožní môžeme sa tomu venovať pri schvaľovaní
rozpočtu na rok 2021

Peter Paška

- rozprava

Zoltán Szelle
-

prečítal návrh uznesenia k Bodu č. 18 - Návrh rozpočtu mesta na rok 2021
a viacročný rozpočet na roky 2022 a 2023 a), návrh uznesenia v zmysle
predloženej písomnej predlohy návrhu uznesenia bez pripomienok
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Uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Galante v súlade s ustanoveniami § 11 ods. 4 písm. b
zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov
berie na vedomie
stanovisko členov komisie finančnej a správy majetku Mestského zastupiteľstva
v Galante k návrhu rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na rok 2021
a k návrhu viacročným rozpočtom na roky 2022 a 2023 a
schvaľuje
1. Návrh rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na rok 2021 a návrh
rozpočtu na roky 2022 a 2023
Hlasovanie:

Ing. Juraj Srnka, PhD.
Peter Paška

Prítomní:
18
Za:
18
Proti:
0
Zdržalo sa:
0
Nehlasovalo: 0
- z dôvodu neprítomnosti p. riaditeľa MsKS uviedol materiál
- rozprava

Zoltán Szelle
-

prečítal návrh uznesenia k Bodu č. 18 - Návrh rozpočtu mesta na rok 2021
a viacročný rozpočet na roky 2022 a 2023 b), návrh uznesenia v zmysle
predloženej písomnej predlohy návrhu uznesenia bez pripomienok
Uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Galante v súlade s ustanoveniami §11 ods. 4 zákona
č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov
berie na vedomie
stanovisko komisie finančnej a správy majetku MsZ v Galante a
schvaľuje
predložený návrh rozpočtu MsKS Galanta na rok 2021 a výhľadových rozpočtov na
roky 2022 a 2023 bez pripomienok.

Hlasovanie:

Prítomní:
Za:
Proti:

18
18
0
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Zdržalo sa:
0
Nehlasovalo: 0
Štefan Varga

- uviedol materiál za SŠZ Galanta

Zoltán Szelle
-

prečítal návrh uznesenia k Bodu č. 18 - Návrh rozpočtu mesta na rok 2021
a viacročný rozpočet na roky 2022 a 2023 c), návrh uznesenia v zmysle
predloženej písomnej predlohy návrhu uznesenia bez pripomienok
Uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Galante v súlade s ustanoveniami §11 ods. 4 zákona
č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov
berie na vedomie
Stanovisko komisie finančnej a správy majetku MsZ a
schvaľuje
návrh rozpočtu Správy športových zariadení mesta Galanta na rok 2021
a výhľadových rozpočtov na roky 2022 a 2023 bez pripomienok.
Hlasovanie:

Ing. Beáta Katonová

Prítomní:
18
Za:
18
Proti:
0
Zdržalo sa:
0
Nehlasovalo: 0
- uviedla materiál za Mesto Galanta

Ing. Juraj Srnka, PhD.
-

v súvislosti so schválení VZN za KO a DSO keďže sme zostali na pôvodnej
sadzbe 0,08€/osoba/deň je nutné oproti predloženému návrhu rozpočtu na
budúci rok znížiť túto položku zo sumy 900tis.€ na 800tis.€.

Peter Paška

- rozprava

Peter Závodský
-

mám pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka viacerých bodov, zmeny som odovzdal
aj písomne a to:


Referát soc. služieb – bez zmeny

Oddelenie spoločenských služieb – v kapitole 0840 Náboženské a iné služby
v podkapitole 642007 navrhuje zvýšenie zo 4tis.€ na 6tis.€ a zároveň rozdelenie tejto
čiastky na 1tis.€ - Dotácia na ochranu a zachovanie duchovných hodnôt a 5tis.€ na
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účelovú dotáciu na Stavebné úpravy kostola Sv. Štefana v Galante

Oddelenie komunálnych služieb v kapitole Všeobecná ekonomická činnosť
v položke 600 – Dotácia pre MsKS Galanta na vydávanie Galantských novín príspevok
vo výške 20tis.€

Všetky ostatné oddelenia mesta, MsP – bez zmien

Kapitálové príjmy bez zmien

Kapitálové výdavky
- navrhujem vypustiť čiastku 42tis.€ na opravu strechy budovy archívu
- položku 713 005 hlasovacie zariadenie HER zvýšiť zo 14tis.€ o 16tis.€ na
30tis.€ s rozšírením účelu na zavedenie klimatizácie vo veľkej zasadačke MsÚ
- do prebytku navrhujem položku transfery všeobecnej povahy 722 ŠK Arkadia
rozšírenie telocvične 30tis.€
- do prebytku navrhujem presunúť čiastku z kapitoly 0443 Výstavba – PD
obstaranie nového územného plánu 40tis.€
- do prebytku navrhujem zahrnúť z tej istej kapitoly čiastku 10tis.€ PD Czafík pre
stavebné povolenie
- z položky 0451 Cestná doprava do prebytku navrhujem presunúť čiastku 25tis.€
z položky zavedenie plateného parkovania v centre mesta
Ing. Juraj Srnka, PhD.
-

ak navrhujete znížiť 25tis.€, tak treba znížiť aj príjmovú stránku o 25tis.€

Peter Závodský
-

v poriadku
v kapitole 0451 Výstavba troch obojstranných zastávok MHD smer Kolónia
30tis.€ a rovnako aj vo výhľadových rokoch po 30tis.€
v položke 0510 Nakladanie s odpadmi navrhujeme do prebytku položku 20tis.€
na dovybavenie vozidla a rovnako aj vo výhľadových rokoch 2022 a 2023
v kapitole 0620 Rozvoj obcí navrhujeme čiastku 50tis.€ polozapustené stojiská
presunúť do prebytku

Ing. Juraj Srnka, PhD.
-

v súvislosti s klimatizáciou – p.Fukas má pripravené nejaké cenové ponuky

Peter Závodský
-

požiadavku zvýšenia zo 14tis.€ na 30tis.€ beriem späť a necháme to na mesiac
február
zdôvodnil všetky navrhnuté zmeny

Ing. Juraj Srnka, PhD.
-

v tejto chvíli máme prebytok vo výške 338 253€
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Zsolt Takáč
-

faktická – na komisii IVaŽP bolo povedané, že je potrebné aktualizovať ÚPN
mesta Galanta, bol by rád keby sa na to finančné prostriedky vyčlenili vo
februári. Považujem to za veľmi dôležitú položku.

Ing. Augustín Popluhár
-

navrhol o každej jednej položke hlasovať jednotlivo
navrhol dať do rozpočtu nejakú vstupnú hodnotu 5tis.€ pre Kartu Galanťana

Ing. Juraj Srnka, PhD.
-

kvitujem, komunikujeme s jednou spoločnosťou, ktorá zastrešuje karty pre
obyvateľov danej obce

Mgr. Miroslav Psota
-

ja o týchto návrhoch počujem prvýkrát, preto sa pýtam
20tis.€ na vydávanie Galantských novín pre MsKS je o tomto riaditeľ MsKS
uzrozumený?

Peter Závodský
-

naše mesto nemá vlastné noviny, riaditeľ MsKS je o tomto informovaný a je na
to pripravený pokiaľ bude mať na to štatút

Mgr. Miroslav Psota
-

20tis.€ sa mi zdá dosť nízka suma

Peter Závodský
-

vysvetlil – noviny by mali vychádzať v II. polovici roka 2021

Mgr. Miroslav Psota
-

-

nesúhlasím s vypustením 42tis.€ na opravu strechy bývalého archívu – strecha
je v havarijnom stave, v takom istom stave je strecha CVČ – považujem to za
nevyhnutné ak máme chrániť majetok mesta
25tis.€ za parkovanie do prebytku - rozširovanie plateného parkovania sa ruší?

Peter Závodský
-

ani pri jednej položke, ktorá sa presúva do prebytku sme nehovorili, že sa
nebude realizovať, sú to veci, ktoré znesú odklad do februára. Sadneme si spolu
a dohodneme sa na prioritách.
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Mgr. Zuzana Morovičová
-

strecha bývalého archívu – na komisii vzišiel návrh aj na zbúranie, dali sme to
naceniť. Stav budovy je vážny a vyžaduje si veľké finančné prostriedky na
rekonštrukciu.

Peter Závodský
-

rovnaká situácia je aj pri budove CVČ – musíme si k tomu sadnúť a dohodnúť
si priority

Milan Bičan
-

-

vydávanie Galantských novín – v minulosti ich vydávalo mesto Galanta, bola
riadne zriadená Redakčná rada, či sa s tým počíta aj pre MsKS? Prečo MsKS
ide vydávať Galantské noviny?
oprava pomníka obetiam II. svetovej vojny – prečo nie je v rozpočte
oprava hodín na kostole – bude stačiť 6tis.€?
pozemky mesta Galanta určené na predaj v Hodoch a v Nebojsi – je možné
tieto financie z predaja použiť priamo v danej obci?
pripomenul opravu cesty v Hodoch, ktorú požadajú už 10 rokov

Peter Závodský
-

odpovedal na všetky pripomienky poslanca Bičana
veci, ktoré mesto nedalo naceniť a nepripravilo sa nedostali do rozpočtu a nie
sú ani v zásobníku

Mgr. Miroslav Psota
-

upozornil na schválené VZN o rozvoji ... – zákonom dané vybrané financie je
možné použiť v tom katastrálnom území, kde stavebné povolenie bude vydané
nehnuteľnosti uvedené v kapitálovom rozpočte príjmov - bol prijatý zoznam
prebytočného majetku mesta
odporúčam, aby MsÚ pripravil zoznam týchto pozemkov, a aby MsZ o tom
hlasovalo ako o prebytočnom majetku mesta určeného na predaj

Peter Závodský
-

prečítal jednotlivo každý pozmeňujúci návrh, o ktorom treba hlasovať

1. na kapitole 0011 výdavky Verejnej správy pod položkou 600 – Zavedenie karty
Galanťana vo výške 5tis.€
Hlasovanie:

Prítomní:
18
Za:
18
Proti:
0
Zdržalo sa:
0
Nehlasovalo: 0
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2. na kapitole 0840 Náboženské a iné služby v podkapitole 64007 navrhuje zvýšenie
zo 4tis.€ na 6tis.€ a zároveň rozdelenie tejto čiastky na 1000€ - Dotácia na ochranu
a zachovanie duchovných hodnôt a 5tis.€ na účelovú dotáciu na Stavebné úpravy
kostola Sv. Štefana v Galante
Hlasovanie:

Prítomní:
18
Za:
18
Proti:
0
Zdržalo sa:
0
Nehlasovalo: 0

3. Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia na kapitole 0180 Transfery
príspevkovým organizáciám klasifikácia 641001 – Účelová dotácia pre MsKS Galanta
na vydávanie Galantských novín čiastka 20tis.€

Hlasovanie:

Prítomní:
18
Za:
15
Proti:
0
Zdržalo sa:
3
Nehlasovalo: 0

4. Položka 0111 výdavky Verejnej správy – rekonštrukcia strechy budovy archívu
mínus 42tis.€ - presun do prebytku
Hlasovanie:

Prítomní:
18
Za:
14
Proti:
0
Zdržalo sa:
4
Nehlasovalo: 0

5. 0180 transfery všeobecnej povahy ŠK Arkadia rozšírenie telocvične zníženie o
30tis.€ a presun do prebytku
Hlasovanie:

Prítomní:
18
Za:
16
Proti:
0
Zdržalo sa:
2
Nehlasovalo: 0

6. 0443 Výstavba – PD obstaranie nového územného plánu mesta zníženie o 40tis.€
a presun do prebytku
Hlasovanie:

Prítomní:
18
Za:
9
Proti:
0
Zdržalo sa:
9
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Nehlasovalo: 0
-

návrh neprešiel

7. 0443 – Výstavba a dopracovanie PD Czafík pre stavebné povolenie znížiť o 10tis.€
a presunúť do prebytku
Hlasovanie:

Prítomní:
18
Za:
14
Proti:
0
Zdržalo sa:
4
Nehlasovalo: 0

8. 0451 Cestná doprava zníženie výdavkov vo výške 25tis.€ zavedenie plateného
parkovania v centre mesta. Znížením tohto výdavku sa znižuje aj príjem mesta.

Hlasovanie:

Prítomní:
18
Za:
13
Proti:
0
Zdržalo sa:
4
Nehlasovalo: 1

9. Cestná doprava - Výstavba troch obojstranných zastávok MHD smer Kolónia
zníženie o 30tis.€ v roku 2021, rovnako v roku 2022 a v roku 2023 a presun do
prebytku
Hlasovanie:

Prítomní:
18
Za:
12
Proti:
0
Zdržalo sa:
6
Nehlasovalo: 0

10. 0510 Nakladanie s odpadmi - dovybavenie vozidla tri splátky zníženie o 20tis.€
v roku 2021 a rovnako aj v rokoch 2022 a 2023
Hlasovanie:

Prítomní:
18
Za:
11
Proti:
1
Zdržalo sa:
6
Nehlasovalo: 0

11. 0620 Rozvoj obcí - polozapustené stojiská zníženie o 50tis.€ a presunutie do
prebytku
Hlasovanie:

Prítomní:
Za:
Proti:

18
11
1
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Zdržalo sa:
6
Nehlasovalo: 0
12. 0180 Transfery všeobecnej povahy – Účelová dotácia pre TsMG Galanta vo výške
2 500€ na opravu fontány pred MsÚ Galanta
Hlasovanie:

Prítomní:
18
Za:
18
Proti:
0
Zdržalo sa:
0
Nehlasovalo: 0

13. pozmeňujúci návrh - MsZ žiada prednostu MsÚ aktualizovať zoznam prebytočného
majetku určeného na predaj: Termín február 2021

Hlasovanie:

Prítomní:
18
Za:
18
Proti:
0
Zdržalo sa:
0
Nehlasovalo: 0

Peter Závodský
-

prečítal návrh uznesenia
Uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Galante v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
berie na vedomie
1) Odporúčanie členov Komisie finančnej a správy majetku MsZ
2) Stanoviská komisií MsZ k návrhu rozpočtu na rok 2021:
-

Komisie finančnej a správy majetku
Komisia sociálno-zdravotná a bytová
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy
Komisia školstva
Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja
Komisia investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok,
dopravy a verejného poriadku pri MsZ v Galante
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3) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na rok 2021
a
schvaľuje
1) Rozpočet mesta vrátane rozpočtu DD Patria a školstva na rok 2021 ako
prebytkový vo výške prebytku 290 753 EUR ( vrátane finančných operácií )
pri týchto príjmoch a výdavkoch :
Bežný rozpočet :

Príjmy : 14 797 284 €

Výdavky : 14 433 189 €

Kapitálový rozpočet :

Príjmy :

800 000 €

Výdavky :

3 754 856 €

Finančné operácie :

Príjmy :

3 038 339 €

Výdavky :

156 825 €

2) Viacročný rozpočet mesta na roky 2022 a 2023 ako n e z á v ä z n ý
3) Programový rozpočet mesta vrátane jeho zámerov, cieľov a merateľných
ukazovateľov na roky 2021 - 2023, za roky 2022 a 2023 ako n e z á v ä z n ý
a žiada
vedúcu finančného a majetkového oddelenia spracovať rozpočet mesta na rok 2021.
Termín : do 30. 01. 2021
Hlasovanie:

Prítomní:
18
Za:
18
Proti:
0
Zdržalo sa:
0
Nehlasovalo: 0

Bod č. 20 - Návrh dodatku č. 1 o zmene podmienok nájomnej zmluvy č. NP
023/2017 z 23.10.2017
Mgr. Ivan Szolga
Peter Paška

- uviedol materiál
- rozprava

Zoltán Szelle
-

Bod č. 20 - Návrh dodatku č. 1 o zmene podmienok nájomnej zmluvy č. NP
023/2017 z 23.10.2017, návrh uznesenia v zmysle písomnej predlohy návrhu
uznesenia bez pripomienok
Uznesenie

Mestské zastupiteľstvo Galanta podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v spojení s § 9a
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a čl. 16 ods. 2 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. 47/2009 o
zásadách hospodárenia s majetkom mesta v znení neskorších zmien a doplnkov
schvaľuje
689

uzatvorenie dodatku č. 1 k nájomnej zmluve č. NP 023/2017 z 23.10.2017 (ďalej len
,,zmluva“) takto:
1. V Čl. III bod 1. zmluvy znie:
,,1. Predmetom nájmu je severná veža Neogotického kaštieľa a nebytové priestory
v objekte severnej veže Neogotického kaštieľa na Ul. Parkovej s. č. 1006 v
Galante, uvedené v Čl. II ods. 1 tejto zmluvy, a to:
a) prvé nadzemné podlažie (ďalej len ,,1. NP“) o výmere 3 m 2 (vstup) a 43,45 m2
(schodisko),
b) druhé nadzemné podlažie (ďalej len ,,2. NP“) o výmere 95,90 m2,
c) tretie nadzemné podlažie (ďalej len ,,3. NP“) o výmere 199,36 m 2.
Celková výmera predmetu nájmu je 341,71 m 2. Situácia predmetu nájmu tvorí
Prílohu č. 1 tejto zmluvy ako jej neoddeliteľná súčasť.
Neogotický kaštieľ s.č. 1006 v Galante je kultúrnou pamiatkou zapísaný v
Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky pod číslom 18/1.
Nakladanie s predmetom nájmu upravuje zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.“
2. V Čl. V bode 1. písm. b) zmluvy znie:
,,b) od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavebnú úpravu severnej veže
Neogotického kaštieľa v Galante vo výške 1 € ročne s valorizáciou.“
3. V Čl. VII bod 3., 3.11 zmluvy znie:
,,3.11 Na požiadanie a na základe dohody prenajímateľa a nájomcu poskytnúť
bezodplatne zhodnotené priestory predmetu nájmu na zasadnutie
mestského zastupiteľstva, orgánov mestského zastupiteľstva, pracovné
rokovania primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva, kultúrne a
spoločenské podujatia organizované mestom.“
4. V Čl. X bod 1. zmluvy znie:
,,1. 1.1 Nájomca sa zaväzuje uzatvoriť a po celú dobu nájmu udržiavať na vlastné
náklady v platnosti poistné zmluvy, ktoré budú pokrývať poistenie rizika
krádeže vlámaním do predmetu nájmu a rizika vandalizmu.
1.2 Prenajímateľ sa zaväzuje uzatvoriť a po celú dobu nájmu udržiavať v
platnosti poistné zmluvy, ktoré budú pokrývať nasledovné riziká:
a) poistenie zodpovednosti nájomcu za škody vzniknuté v súvislosti s jeho
činnosťou v predmete nájmu (najmä poškodenie majetku a všetkých
škôd na predmete nájmu);
b) poistenie predmetu nájmu a všetkého majetku (aj zabudovaného)
nájomcom proti živelným pohromám.
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Nájomca sa súčasne zaväzuje uhrádzať za prenajímateľa poistné
z poistných zmlúv uvedené v bode 1.2 tohto článku zmluvy.“
Odporúča
primátorovi mesta a riaditeľovi Mestského kultúrneho strediska Galanta uzavrieť s
Občianskym združením Neogotický kaštieľ v Galante, so sídlom Kvetná 3064/15,
924 01 Galanta, IČO: 42 288 738 dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. NP 023/2017
z 23.10.2017 v súlade so schvaľovacou časťou uznesenia.
Termín kontroly: apríl 2021
Hlasovanie:

Prítomní:
17
Za:
15
Proti:
0
Zdržalo sa:
0
Nehlasovalo: 2

Bod č. 21 - Návrh dodatku č.2 k pravidlám na preberanie miestnych komunikácií,
verejného osvetlenia (ďalej len „stavba") a pozemkov nimi zastavaných v
lokalitách IBV a výstavby domov od vlastníkov do majetku mesta Galanta
Eva Vašáková

- uviedla materiál

Mgr. Daniela Amrichová
-

na doplnenie – bola nám doručená petícia od obyvateľov Mládežníckej štvrti,
kde žiadajú MsZ, aby schválilo 45% na preberanie verejného osvetlenia (VO)
lebo sa tam nesvieti

Peter Paška
-

petíciu podpísalo okolo 300 obyvateľov, nakoľko sa tam už 2 roky nesvieti,
občania nám platia dane a mali by sme im pomôcť

Peter Závodský
-

my im nič nedlžíme, dlží im developer
stavby boli skolaudované tak potom prečo nesvietia? Mesto toleruje, že
developer nesvieti.

Peter Paška
-

argumentácia developerov je tá, že darovali mestu 1ha pozemku, opakovane
s nimi komunikujeme

Zuzana Gauliederová
-

tiež bola oslovená obyvateľmi, aby sa začalo svietiť. Na MsÚ jednala s p.
Vašákovou a p. Amrichovou, ktoré jej vysvetlili, že je to v zmysle VZN, kde je
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-

uvedené 65%. Občania nie sú informovaní, že svietiť by mal developer. Malo by
to byť zmluvne ošetrené, aby občan vedel, že mesto za to nie je zodpovedné.
ďalší problém majú s tým, že pozemky boli predané tak, že každé osvetľovacie
teleso má iného vlastníka.
navrhujem, aby mesto zaplatilo len osvetlenie a neprevezme sa zatiaľ majetok

Peter Paška
-

my máme viac takýchto lokalít
dá sa to prevziať s vecným bremenom
sú tu rozdielne návrhy z komisií MsZ

Mgr. Miroslav Psota
-

navrhol – aby developer zasvietil a mesto prevezme záväzok za platenie
elektrickej energie. Pretože stanovením nejakého % sa im nerozsvieti. Je to
zdĺhavý proces.

Peter Závodský
-

našim účelom je obyvateľom pomôcť, aby sa svietilo, zmena % je problém druhej
veci, kedy mesto prevezme toto osvetlenie

JUDr. Peter Zelinka
-

kto tam má teraz povinnosť svietiť? Ak developer, tak prečo to nevieme od nich
vynútiť?

Zsolt Takáč
-

bavíme sa o 1tis.€/rok za toto osvetlenie

Peter Závodský
-

120tis.€ platíme za VO celého mesta a prímestských častí. Náklady na osvetlenie
v týchto minoritných lokalitách sú pre nás priaznivejšie ako riziko poškodenia
telies VO, ktoré by sme prevzali v lokalite, ktorá je ešte vo výstavbe . Stotožňujem
sa s názorom p. viceprimátora poďme sa od toho odraziť.

JUDr. Peter Zelinka
-

súhlasím s týmto návrhom, ale je určite nejaký spôsob, aby sme to developerom
vyfakturovali

MVDr. Gábor Pallya
-

z tejto petície by sa dalo zistiť koľko z týchto občanov nie je obyvateľom Galanty
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Peter Závodský
príslušné oddelenie má alokovaných 120tis.€ na úhradu nákladov s úhradou
elektrickej energie a 100tis. na opravy, ak bude treba navýšiť dá sa to riešiť
úpravou rozpočtu
oslovil Mgr. Szolgu o skoncipovanie uznesenia a vrátime sa k tomu

-

-

Mgr. Miroslav Psota
prerušujem tento bod až do predloženia návrhu na uznesenie a pokračujeme
ďalším bodom rokovania

-

Bod č. 22 - Zmluva o spolupráci v oblasti cyklodopravy
Eva Vašáková
Mgr. Miroslav Psota

- uviedla materiál
- uviedla

Peter Závodský
otázka na p. Vašákovú – prečo nebol tento materiál predložený na rokovanie
komisie FaSM
citoval z preloženého materiálu, kde je tento zámer viazaný na financie rozpočtu
mesta

-

Eva Vašáková
ospravedlňujem sa, ale momentálne tento materiál nemá váhu ani vplyv na
výkup pozemkov, zatiaľ je PD v štádiu územného rozhodnutia

-

Peter Závodský
nerozumiem tomu, veď mesto vypracovalo výhľadové rozpočty a Vy to nedáte
do rozpočtu

-

Mgr. Miroslav Psota
jedine výkup pozemkov v rozpočte na rok 2021 je plánovaných 20tis.€, ale je
pravda, že to malo byť vo finančnej komisii

-

Peter Závodský
-

Bod č. 22 - Zmluva o spolupráci v oblasti cyklodopravy, návrh uznesenia
v zmysle písomnej predlohy v návrhu uznesenia s pripomienkami
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Uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Galanta podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
schvaľuje s pripomienkami
uzatvorenie Zmluvy o spolupráci v oblasti cyklodopravy medzi Mestom Galanta,
Trnavským samosprávnym krajom a obcou Kajal pri budovaní cyklotrasy v trasovaní
Galanta – Kajal – Váh (vodná nádrž Kráľová), a
odporúča
primátorovi mesta uzatvoriť Zmluvu o spolupráci v oblasti cyklodopravy medzi Mestom
Galanta, Trnavským samosprávnym krajom a obcou Kajal pri budovaní cyklotrasy
v trasovaní Galanta – Kajal – Váh (vodná nádrž Kráľová).
Termín: január 2021
Hlasovanie:

Prítomní:
16
Za:
15
Proti:
0
Zdržalo sa:
0
Nehlasovalo: 1

Bod č. 23 - Návrh na zriadenie vecných bremien – Západoslovenská distribučná,
a.s.
Mgr. Ivan Szolga
Mgr. Miroslav Psota

- uviedol materiál
- rozprava

Peter Závodský
-

bod Návrh na zriadenie vecných bremien – Západoslovenská distribučná, a.s.,
návrh uznesenia v zmysle písomnej predlohy návrhu uznesenia bez pripomienok
Uznesenie

Mestské zastupiteľstvo Galanta podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
zriadenie vecných bremien na pozemkoch vo vlastníctve mesta Galanta parcela
registra C KN číslo 1161, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere
430 m², parcela registra C KN číslo 3826/1, druh pozemku ostatná plocha o výmere
17 414 m², obe zapísané na LV č. 3365 a parcela registra E KN číslo 913/110, druh
pozemku orná pôda o výmere 2 283 m², zapísaná na LV č. 885, všetky katastrálne
územie Galanta, v prospech oprávneného z vecných bremien Západoslovenská
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distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, za účelom vybudovania a užívania
elektroenergetických zariadení a to bezodplatne.
Odporúča
primátorovi mesta uzavrieť so spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a. s.,
Čulenova 6, 816 47 Bratislava zmluvu o zriadení vecných bremien v súlade so
schvaľovacou časťou uznesenia.
Termín kontroly: jún 2021
Hlasovanie:

Prítomní:
15
Za:
14
Proti:
0
Zdržalo sa:
0
Nehlasovalo: 1

Bod č. 24 - Žiadosť o odkúpenie pozemku - Róbert a Zdenka Žuškovičoví
Mgr. Ivan Szolga
Mgr. Miroslav Psota
-

- uviedol materiál
- rozprava

bol tento zámer predaja zverejnený

Mgr. Ivan Szolga
-

áno bol zverejnený

Milan Bičan
-

občiansky výbor sa zaoberal touto žiadosťou, dali sme k tomu stanovisko
s výhradou, že nie pre záhradu

Peter Závodský
-

Bod č. 24 - Žiadosť o odkúpenie pozemku - Róbert a Zdenka Žuškovičoví návrh
uznesenia v zmysle písomnej predlohy návrhu uznesenia bez pripomienok
Uznesenie

Mestské zastupiteľstvo Galanta podľa § 9 ods. 2 písm. c) v spojení s § 9a ods. 8 písm.
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
schvaľuje
predaj pozemku parcely registra C KN č. 27/6, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria o výmere 70 m2, zapísaná na LV č. 3202, katastrálne územie Hody, pre
Róberta Žuškoviča a manž. Zdenku Žuškovičovú, obaja bytom Hody 1240, 924 01
Galanta, z dôvodov hodných osobitného zreteľa nakoľko ide o pozemok bezprostredne
susediaci s pozemkom vo vlastníctve kupujúcich a pre mesto je tento pozemok
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hospodársky nevyužiteľný, a to za cenu určenú znaleckým posudkom na stanovenie
všeobecnej hodnoty majetku, najmenej za 18,00 €/m 2.
Odporúča
primátorovi mesta uzavrieť s Róbertom Žuškovičom a manž. Zdenkou Žuškovičovou
kúpnu zmluvu v súlade so schvaľovacou časťou uznesenia.
Termín kontroly: máj 2021
Hlasovanie:

Prítomní:
15
Za:
14
Proti:
0
Zdržalo sa:
0
Nehlasovalo: 1

Bod č. 25 - Žiadosť o zámenu pozemkov - spoločnosť H plus H, s.r.o.
Mgr. Ivan Szolga
Mgr. Miroslav Psota

- uviedol materiál
- rozprava

MVDr. Gábor Pallya
-

upozorňujem, že žiadateľom označený pozemok je v lokalite, kde je do budúcna
plánová cesta prepojenia sídl. Sever so Seredskou cestou. Takýchto pozemkov
máme v meste viac.

JUDr. Peter Zelinka
-

vyzval Mgr. Szolgu, aby vysvetlil, kde je súhlasné stanovisko mesta. Na strane
č. 5 je stanovisko oddelenia mesta rozvoja mesta.

Mgr. Ivan Szolga
-

áno Oddelenie rozvoja mesta dalo takéto stanovisko, prebehla porada vo vedení
mesta, s tým, že sa odporučila zámena týchto pozemkov aj z hľadiska toho, že
by sa tam mohli zrekonštruovať chodníky a parkoviská.

JUDr. Peter Zelinka
-

nedali ste nám vedieť, že tento materiál je zmenený

Peter Závodský
-

stanovisko Oddelenia rozvoja mesta je absolútne logické. K materiálu je záporné
stanovisko oddelenia a záporné stanovisko komisie a napriek tomu je materiál
predložený na rokovanie MsZ.

Mgr. Miroslav Psota
-

nie som si istý, či stanovisko oddelenia je správne. Je tam približne 70m
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pozemok, do ktorého sa dá prepojovacia komunikácia umiestniť bez pozemku
navrhnutého na predaj.
Peter Závodský
-

Bod č. 25 - Žiadosť o zámenu pozemkov - spoločnosť H plus H, s.r.o., návrh
uznesenia v zmysle písomnej predlohy návrhu uznesenia bez pripomienok
Uznesenie

Mestské zastupiteľstvo Galanta podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
schvaľuje
zámenu pozemkov vo výlučnom vlastníctve mesta Galanta, a to:
- parcela registra E KN č. 865, druh pozemku orná pôda o výmere 41 m 2, zapísaná na
LV
č. 885, k. ú. Galanta,
- parcela registra C KN č. 1129, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere
658 m2, zapísaná na LV č. 3365, k. ú. Galanta,
- parcela registra C KN č. 1130, druh pozemku orná pôda o výmere 1168 m 2, zapísaná
v LV
č. 3365, k. ú. Galanta,
v celkovej výmere 1 867 m2,
za
pozemky vo výlučnom vlastníctve spoločnosti H plus H, s.r.o, so sídlom Hečkova
1209/23, 972 01 Bojnice, IČO: 36 342 360, a to:
- parcela registra C KN č. 1896/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o
výmere
1284 m2, zapísaná na LV č. 5690, k. ú. Galanta,
- parcela registra C KN č. 1896/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o
výmere
443 m2, zapísaná na LV č. 5690, k. ú. Galanta,
- parcela registra C KN č. 1892/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o
výmere
245 m2, zapísaná na LV č. 5690, k. ú. Galanta,
- časť parcely registra C KN č. 1890/14, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 1566 m2, zapísaná na LV č. 5690, k. ú. Galanta, v rozsahu 125 m 2, ktorá
bude upresnená a odčlenená geometrickým plánom,
v celkovej výmere 2 097 m2,
bez finančného vyrovnania, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva
v tom, že by mesto scelilo a vyčistilo pozemky v okolí bytového domu s. č. 763
v Galante, na ktorých by následne mohlo vybudovať parkovacie miesta pre obyvateľov
tohto bytového domu ako aj chodníky v jeho okolí.
Odporúča
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primátorovi mesta uzavrieť so spoločnosťou H plus H, s.r.o, zámennú zmluvu v súlade
so schvaľovacou časťou uznesenia.
Termín kontroly: máj 2021
Hlasovanie:

Prítomní:
15
Za:
1
Proti:
7
Zdržalo sa:
6
Nehlasovalo: 1

Mgr. Miroslav Psota
-

uznesenie nebolo schválené
prosím prečítať uznesenie k Bodu č. 21

Peter Závodský
-

prečítal návrh uznesenia k Bodu č. 21
Uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Galante v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
refundáciu preukázaných nákladov spotreby elektrickej energie v IBV Mládežnícka
štvrť v Galante až do splnenia podmienok odovzdávajúcich developerov na prevzatie
verejného osvetlenia do majetku mesta v zmysle Pravidiel na preberanie miestnych
komunikácií, verejného osvetlenia a pozemkov s nimi zastavaných lokalitách IBV
a výstavby domov od vlastníkov do majetku mesta Galanta
T: ihneď
Z: prednosta MsÚ
Hlasovanie:

Prítomní:
15
Za:
13
Proti:
0
Zdržalo sa:
2
Nehlasovalo: 0

Bod č. 26 - Návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na
nebytový priestor na ul. Vajanského č. 909 v Galante o podlahovej ploche 26,12
m2 v správe spol. Bysprav s r.o. Galanta
Martin Fukas
Mgr. Miroslav Psota

- uviedol materiál
- rozprava a prosím vyžrebovať komisiu

Peter Závodský
-

prečítal návrh uznesenia
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Uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Galante v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
schvaľuje
podmienky na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nebytový priestor ul.
Vajanského č. 909 v Galante v správe spoločnosti BYSPRAV spol. s r.o. Galanta
nasledovne:
Predmet súťaže: nehnuteľnosť vo vlastníctve mesta Galanta na ul. Vajanského č. 909
v Galante o výmere: nebytový priestor 26,12 m²
Doba nájmu: na dobu určitú 5 rokov s výpovednou lehotou 3 mesiace
Účel nájmu: prevádzkareň obchodu a služieb s vylúčením prevádzkovania výherných
hracích automatov, stávkových kancelárií, reštauračných a pohostinských zariadení
a činnosti ohrozujúcich mravnosť.
Minimálny nájom: 90€ m²/ročne, s valorizáciou a bez služieb spojených s nájmom
nebytového priestoru.
Zábezpeka: vyhlasovateľ stanoví výšku zábezpeky, minimálne však vo výške
300,00€. Zábezpeka prepadne v prospech vyhlasovateľa, ak víťaz súťaže neuzatvorí
zmluvu do lehoty stanovenej vyhlasovateľom
menuje
komisiu na vyhodnotenie súťažných návrhov v zložení:
Mgr. László Bíro – predseda, Mgr. János Marsall, MUDr. Ervin Chomča, Zsolt Takáč,
Milan Bičan
ukladá
Vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytového priestoru s podmienkami
schválenými mestským zastupiteľstvom v súlade s Pravidlami obchodných verejných
súťaží mesta.
Z: prednostovi MsÚ
Termín: mesiac január 2021
Hlasovanie:

Prítomní:
15
Za:
15
Proti:
0
Zdržalo sa:
0
Nehlasovalo: 0

Bod č. 27 - Žiadosť o predĺženie nájmu k nebytovému priestoru na ul.
Vajanského 909 v správe spol. Bysprav s r.o. Galanta – nájomca Phuong Vo
Thanh (nechtové štúdio)
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- uviedol materiál
- rozprava

Martin Fukas
Mgr. Miroslav Psota
Peter Závodský
-

Bod č. 27 - Žiadosť o predĺženie nájmu k nebytovému priestoru na ul. Vajanského
909 v správe spol. Bysprav s r.o. Galanta – nájomca Phuong Vo Thanh (nechtové
štúdio), návrh uznesenia v zmysle písomnej predlohy návrhu uznesenia bez
pripomienok
Uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Galante v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
schvaľuje
Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy:
Nebytový priestor: na ul. Vajanského č. 909 v Galante
Nájomca

: Phuong Vo Thanh, Slnečná 830/14, 900 28 Ivanka pri Dunaji

IČO

: 35 325 712

Účel nájmu

: prevádzka nechtového štúdia, manikúra, pedikúra

Doba nájmu
lehotou 3

: na dobu určitú od 01.02.2021 do 31.01.2026 s výpovednou
mesiace

Plocha nebytového priestoru: 59,20 m²
Nájomné za m²

: 70,00 €

Ročné nájomné

: 4144,00 €

Súčasťou úhrady za nájom nebytových priestorov nie je úhrada za služby, t.j. za
spotrebu elektrickej energie, plynu, vykurovania nebytového priestoru, miestne
poplatky a poistenie, ktoré nájomca platí v prospech dodávateľov. Nájomné podlieha
valorizácií každoročne po dobu platnosti zmluvy
ukladá
konateľovi spoločnosti BYSPRAV spol. s r. o. Galanta vyhotoviť dodatok k zmluve
v zmysle schváleného návrhu.
Z: konateľ Bysprav spol. s r.o.
Termín: do 31.01.2021
Hlasovanie:

Prítomní:
15
Za:
15
Proti:
0
Zdržalo sa:
0
Nehlasovalo: 0
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Bod č. 28 - Informatívna správa o činnosti a hospodárení spoločnosti Bysprav
s.r.o Galanta za rok 2019
Martin Fukas
Mgr. Miroslav Psota

- uviedol materiál
- rozprava

Peter Závodský
-

-

-

smerom k hlavnému kontrolórovi – formálna kontrola dokumentov, ktoré
prichádzajú na rokovanie MsZ – uviedol príklad, tieto materiály by mali ísť cez
hlavného kontrolóra
dal do pozornosti prílohu k tomuto materiálu – spol. Bysprav má príjem za
prenájom nehnuteľnostiach 260tis.€/ročne a je tam aj hospodársky výsledok,
ktorý neputuje do rozpočtu preto dávam na zváženie, zriadiť na MsÚ oddelenie
správy nehnuteľností pretože tieto peniaze by sa mestu celkom zišli
Bod č. 28 - Informatívna správa o činnosti a hospodárení spoločnosti Bysprav
s.r.o Galanta za rok 2019, návrh uznesenia v zmysle písomnej predlohy, návrh
uznesenia s pripomienkami
Uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Galante v súlade so schváleným Plánom práce MsZ
na rok 2020
berie na vedomie s pripomienkami
„Správu o činnosti a hospodárení spoločnosti Bysprav spol. s r.o. Galanta za rok
2019“:
- Účtovnú závierku spoločnosti Bysprav spol. s r.o. za rok 2019
- Výročnú správu spoločnosti Bysprav spol. s r.o.k 31.12.2019
- Správu audítora k účtovnej závierke za rok 2019
- Návrh na rozdelenie zisku vytvoreného za rok 2019
Hlasovanie:

Prítomní:
15
Za:
10
Proti:
0
Zdržalo sa:
5
Nehlasovalo: 0

Bod č. 29 - Informatívna správa o činnosti a hospodárení spoločnosti Galandia
s.r.o.
Zoltán Szelle
Mgr. Miroslav Psota

- uviedol materiál
- rozprava

Peter Závodský
-

požiadal kolegov poslancov a konateľa Galandie o pracovné stretnutie v mesiaci
január roka 2021 k plánovaným výdavkom súvisiacich so znovuotvorením
Galandie
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Mgr. Juraj Bottka
-

otázka – kedy pristúpime k transparentnému výberovému konaniu na konateľa
Galandie

Mgr. Miroslav Psota
-

ja na toto neviem odpovedať, to je vecou valného zhromaždenia spoločnosti, do
ukončenia rekonštrukcie nie je dôvod meniť konateľa spoločnosti, toto nie je téma
dňa

Zoltán Szelle
-

ja by som toto pracovné stretnutie inicioval čo najskôr a kto má záujem pomôcť
v týchto veciach pomôcť budem rád, navrhujem stretnutie budúci týždeň

Ing. Juraj Srnka, PhD.
-

oslovili sme niekoľko bánk, komunikujeme s bankami na poskytnutie úveru

Peter Závodský
-

-

faktická – ja som do 28. decembra k dispozícii, bol by som rád keby tam bolo
široké spektrum poslaneckého zboru. Je tam alokovaných 800tis.€ v rozpočte, ak
to nevyužije všetko tak sa uvoľnia nejaké zdroje na kofinancovanie ďalších
projektov, ktoré sú kapitálovými výdavkami.
Bod č. 29 - Informatívna správa o činnosti a hospodárení spoločnosti Galandia
s.r.o., návrh uznesenia v zmysle písomnej predlohy, návrh uznesenia
s pripomienkami
Uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Galante
berie na vedomie s pripomienkami
„Informatívnu správu o činnosti a hospodárení spoločnosti Galandia, spol. s r. o.
za rok 2019
Mestské zastupiteľstvo v Galante
schvaľuje
1. Výročnú správu spoločnosti Galandia, spol. s r. o. k 31.12.2019
2. Účtovnú závierku spoločnosti Galandia, spol. s r. o. za rok 2019
Hlasovanie:

Prítomní:
Za:
Proti:

15
12
0
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Zdržalo sa:
1
Nehlasovalo: 2
Bod č. 30 - Návrh na doplnenie člena Výboru mestskej časti Javorinka pre
volebné obdobie 2018-2022
Mgr. Zuzana Morovičová
Mgr. Miroslav Psota

- uviedla materiál
- rozprava

Peter Závodský
-

Bod č. 30 - Návrh na doplnenie člena Výboru mestskej časti Javorinka pre
volebné obdobie 2018-2022, návrh uznesenia v zmysle písomnej predlohy, návrh
uznesenia bez pripomienok

Uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Galante v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
volí
Igora Džodlu za člena Výboru mestskej časti Javorinka pre volebné obdobie 2018 –
2022 dňom 10. 12. 2020
Hlasovanie:

Prítomní:
14
Za:
14
Proti:
0
Zdržalo sa:
0
Nehlasovalo: 0

Bod č. 31 - Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva v Galante na rok 2021
Mgr. Zuzana Morovičová
Mgr. Miroslav Psota

- uviedla materiál
- rozprava

Milan Bičan
-

prestávky medzi zastupiteľstvami sú 2-3 mesiace, 5 zasadnutí MsZ je podľa mňa
málo pretože potom máme veľa bodov na prerokovanie alebo musíme zvolať
mimoriadne zasadnutie MsZ

Mgr. Miroslav Psota
-

Plán MsZ je možné doplniť aj počas kalendárneho roka, sú aj neplánované MsZ

JUDr. Peter Zelinka
-

úplne sa stotožňujem s p. Bičanom, navrhol, že v prípade, že je veľa bodov na
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prerokovanie je lepšie zvolať radšej ďalšie MsZ
Peter Závodský
-

Bod č. 31 - Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva v Galante na rok 2021,
návrh uznesenia v zmysle písomnej predlohy, návrh uznesenia
Uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Galante v zmysle § 11, ods. 4, Zákona č. 369/1990 Z. z
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
schvaľuje
Plán práce Mestského zastupiteľstva v Galante na rok 2021

Hlasovanie:

Prítomní:
14
Za:
9
Proti:
2
Zdržalo sa:
3
Nehlasovalo: 0

Bod č. 32 - Presunutie rozhodnutia o spolufinancovanie projektu na výmenu
umelej trávy v Galante na rok 2021.
Peter Závodský
-

- uviedol materiál

prečítal návrh uznesenia
Uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Galante vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu
a finančné výpadky v rozpočte mesta
schvaľuje
presunutie rozhodnutia o spolufinancovanie projektu na výmenu umelej trávy
v Galante na rok 2021.
Hlasovanie:

Prítomní:
14
Za:
14
Proti:
0
Zdržalo sa:
0
Nehlasovalo: 0

Mgr. Miroslav Psota
-

vyčerpali sme všetky body dnešného MsZ, poďakoval prítomným a zaželal
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všetkým príjemné vianočné sviatky.
Peter Paška
-

poprial príjemné sviatky a všetko dobré

...........................................

...............................................

Peter Paška
primátor

Ing. Juraj Srnka, PhD.
prednosta MsÚ

Overovatelia:

PaedDr. Peter Černý

............................................

Mgr. János Marsall

................................................

Zapísala: Alena Deáková
V Galante, 21.12.2020
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