Záznam
z I. zasadnutia Komisie obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja
zo dňa 18.01.2018
V Galante dňa 19.01.2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Predseda komisie Mgr. László Biró v úvode privítal všetkých prítomných, otvoril zasadnutie
komisie a predložil návrh programu rokovania (viď. nižšie), ktorý členovia komisie
jednomyseľne schválili.
Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia úloh:
- zo dňa 29.11.2017
a) Predložiť materiál o zákonných možnostiach v problematike zakročenia voči
nepovoleným ubytovacím zariadeniam a o priebehu kontrol takýchto typov budov
a priestorov
b) Pripraviť koncepciu riešenia problematiky uskladnenia odpadkových košov v meste
Galanta – ústna informácia
c) Predložiť materiál o združeniach a klastroch, v ktorých je Galanta v súčasnosti
zapojená a výškach členských poplatkov
d) Spracovanie alternatív ďalšieho využitia budovy bývalého CVČ – prebieha príprava
architektonickej súťaže návrhov
3. Žiadosť o predĺženie nájmu k nebytovému priestoru na ul. Vajanského 909 v správe spol.
Bysprav s r.o. Galanta – nájomca Sara AL. spol. s r.o. (prevádzka cukrárne a zmrzliny)
4. Investičný zámer v stavbe s.č. 1601 – Námestie detí, Galanta
5. TC Galandia – informatívna správa
6. Monotematická izba Z. Kodálya – informatívna správa
7. Kontrola ubytovacích zariadení – informatívna správa
8. Vyhodnotenie Vianočných trhov a Silvestra 2017
9. Rôzne
10. Záver

K bodu č. 2
Kontrola plnenia úloh zo dňa 29.11.2017
a) Predložiť materiál o zákonných možnostiach v problematike zakročenia voči
nepovoleným ubytovacím zariadeniam a o priebehu kontrol takýchto typov budov
a priestorov
Predložený materiál vypracoval Mgr. Szolga, vedúci odd. právneho a verejného obstarávania.
Mgr. Psota – dodal, že materiál upresňuje rozdiely v podmienkach založenia ubytovní a
možnosti prenájmu bytu a povinnosti prenajímateľa. Poukázal na možnosť nahlásiť
porušovanie zákona na MsÚ podaním podnetu.
Mgr. Kolek – ak zistíme porušovanie zákona, zaplatením pokuty nič nedosiahneme.
Zaujímalo ho, čo je reálne v možnostiach mesta, ako zasiahnuť proti tomuto neduhu?
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Mgr. Szolga – je možné požiadať príslušný regionálny úrad verej. zdravotníctva o kontrolu, či
je z ich strany všetko v súlade s využívaním bytu. Ako bolo spomenuté, pokiaľ kontrolovaná
osoba predloží nájomnú zmluvu s osobou, ktorá ten priestor obýva, môžeme ďalej
skontrolovať, či spĺňa daňovú povinnosť. V prípade cudzincov je možné osloviť cudzineckú
políciu o kontrolu cudzincov, či je ich pobyt legálny a oprávnený na našom území.
Inšpektorát práce rieši len vzťah zamestnávateľ-zamestnanec, nie ubytovne.
Mgr. Kolek – ak má teda niekto takúto informáciu, resp. podnet, môžme ho odporučiť na
právne oddelenie MsÚ?
Mgr. Szolga – áno, je možné dať podnet zamestnankyniam daňového úseku, ktoré tieto
subjekty kontrolujú.
F. Psota – nie je jednoduché vstúpiť do cudzieho bytu a môžu mať rôzne vyhýbavé
odpovede. Ani polícia nemôže len tak vstúpiť do hocijakého bytu.
Mgr. Psota – do bytu je možné vstúpiť len s povolením súdu, ale my ako správca dane máme
daňový poriadok. Ak sa dozvieme, že sa niekto vyhýba plateniu dane z ubytovania alebo
komun. odpadu, môžeme si ho predvolať na podanie vysvetlenia a napr. svedectvá susedov
v jeho okolí môžu byť relevantným dôkazom, že sa byt využíva inak ako je uvedené
v nájomnej zmluve a svojím susedom tým spôsobuje ujmu. Je to však veľmi zdĺhavý proces,
postup musí byť procesne presne zdokumentovaný, dovtedy sa situácia môže zmeniť. Na to
žiaľ doplácajú poctiví ubytovatelia, ktorí majú zariadenia legálne schválené a platia daň z
ubytovania.
Ing. M. Horváth – kontrolujú sa riadne ubytovne, kde nie je čo zistiť. Kto to chce obísť, už vie
ako na to.
Mgr. Psota – náš stavebný úrad robí štátne stavebné dohľady, kde sa skúma súlad
kolaudačného rozhodnutia s reálnym využitím nehnuteľnosti. Vlastníci však neustále sťažujú
konania (neprídu na konanie, nie sú súčinní), obchádzajú to.
Stanovisko komisie OSCRaRR: Komisia v zmysle kontroly plnenia úloh materiál prerokovala
materiál a zobrala jednomyseľne na vedomie.
b) Pripraviť koncepciu riešenia problematiky uskladnenia odpadkových košov v meste
Galanta – ústna informácia
Ing. Poľakovský – podal ústnu informáciu, že existuje databáza rozmiestnenia malých
smetných nádob, s OKS sa snažia vždy dopĺňať nové, kvalitnejšie koše. Pokryté sú ulice
s väčšou frekvenciou ľudí. Je tu jedna výzva, v rámci ktorej je možnosť získať nové nádoby a
špeciálne zberné vozidlo. Malo by to aj lepší estetický význam. V prípade návrhov na
doplnenie, v súčinnosti TsMG a MsÚ sa smetné nádoby v meste dopĺňajú.
F. Psota – upozornil na fakt, že sa do košov hádže mix komunálneho odpadu. Ako sa to
roztriedi?
Mgr. Amrichová – poznamenala, že zamestnanci TsMG pri vyprázdňovaní košov pretriedia
komun. odpad na linke, bolo by neestetické olepovať malé smetné koše nálepkami.
Mgr. Kolek – všetky detské ihriská sú opatrené aspoň jedným smetným košom?
Ing. Poľakovský – centrálne ihriská určite áno, ihriská so štatútom rezidentného detského
ihriska tzv. oddychové zóny, môžu mať umiestnené koše 20-30 m od ihriska.
Mgr. Amrichová – koncom roka boli napr. doplnené lavičky a koše na ihrisku na Zorničke.
G. Molnár – zaujímalo ho, aká je situácia na síld. Sever? Sú tam polámané lavičky aj koše.
Ing. Poľakovský – kolegovia hlásili kritický stav košov na sídl. Sever, plánuje sa ich výmena, aj
v prípade úspešnosti projektu, by bolo možné ich vymeniť. Každý rok je v rozpočte mesta
vyčlenená suma na výmenu zničených košov. Veľmi sa ničia aj detské ihriská, bolo by dobré
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dostať aspoň centrálne ihriská pod kamery, tie sú aj najdrahšie. Vtedy sa dá zasiahnuť aj
proti vandalizmu, inak sa to ničí, snažia sa ich opravovať svojpomocne.
Mgr. Biró – navrhol doplniť materiál o koncepciu umiestnenia odpadkových košov na
detských ihriskách a prizvať náčelníka MsP na nasledujúce rokovanie komisie, aby podal
správu o koncepcii umiestnenia kamier na detské ihriská v budúcnosti.
Stanovisko komisie OSCRaRR: Komisia v zmysle kontroly plnenia úloh materiál prerokovala
materiál a zobrala ho na vedomie s pripomienkami:
- predložiť materiál doplnený o koncepciu umiestnenia odpadkových košov na
detských ihriskách
- na najbližšie rokovanie komisie prizvať náčelníka MsP, podať správu o koncepcii
umiestnenia kamier na detské ihriská v budúcnosti
c) Predložiť materiál o združeniach a klastroch, v ktorých je Galanta v súčasnosti zapojená
a výškach členských poplatkov
Mgr. Kolek – zaujímal sa o potrebu účasti v Centrálnom krízovom fonde TTSK. Preveril
situáciu, že obciam boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške okolo 1000 € a mesto
Galanta uhrádza poplatky ročne vo výške cez 7000 €. Ak mesto uhrádza takýto poplatok,
prečo nežiadalo z krízového fondu náhradu za straty počas GT po búrkach? Zaujímalo ho, čo
zahŕňa poplatok ZO HaZZ vo výške 5000 €.
Mgr. Biró – poplatok do centr. krízového fondu je dobrovoľný. Tiež ho zaujímalo, prečo sa
z tohto fondu nežiadali fin.prostriedky na krytie škôd po letných kalamitách.
Mgr. Kolek – zaujímalo ho, prečo sa hradia poplatky do dvoch regionálnych vzdelávacích
centier, do Trnavy aj Nitry. Žiadal preveriť túto situáciu.
Mgr. Sláviková – školenia cez RVC Trnava sa hradia za školenie/osoba, školenia cez RVC Nitra
sú bezplatné, hradí sa len ročný členský poplatok.
Mgr. Amrichová – dodala, že RVC Trnava nerobí tak veľa školení ako Nitra a veľa
zamestnancov úradu využíva práve školenia v Nitre, sú kvalitnejšie.
Stanovisko komisie OSCRaRR: Komisia v zmysle kontroly plnenia úloh materiál prerokovala,
nezobrala na vedomie a jednomyseľne ho požiadala doplniť o podrobnejší rozpis a popis
združení RVC Trnava, RVC Nitra, ZO HaZZ Galanta a Centr.krízový fond TTSK s porovnaním
paušálov za školenia RVC Trnava a Nitra, čo sa viac oplatí.
d)
Spracovanie alternatív ďalšieho využitia budovy bývalého CVČ – prebieha príprava
architektonickej súťaže návrhov, bod zostáva v sledovaní
K bodu č. 3
Žiadosť o predĺženie nájmu k nebytovému priestoru na ul. Vajanského 909 v správe spol.
Bysprav s r.o. Galanta – nájomca Sara AL. spol. s r.o. (prevádzka cukrárne a zmrzliny)
Ing. Szabó predložil materiál.
Stanovisko Komise OSCRaRR: Komisia predložený materiál o predĺžení nájmu
k nebytovému priestoru prerokovala a jednomyseľne ho odporučila predložiť na rokovanie
MsZ bez pripomienok.
K bodu č. 4
Investičný zámer v stavbe s.č. 1601 – Námestie detí, Galanta
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Materiál predložila Ing. Krišková, vedúca ORM a dodala, že oddelenie súhlasí s otvorením
takejto prevádzky. Navrhuje vyhlásiť VOS s investičným zámerom na tieto priestory. Takto to
podlieha aj zmene účelovosti, nakoľko dnes sú tieto priestory klasifikované ako kancelárske
priestory.
Ing. Szabó – dodal, že investor by vybudoval nový vstup pre potreby reštaurácie, kancelárske
priestory na druhom poschodí by využívali existujúci vstup. Aj na tieto priestory už majú
záujemcov.
Mgr. Kolek – táto lokalita sa vyznačuje nedostatkom parkovacích miest, zaujímalo ho, akým
spôsobom a kde chce táto spoločnosť riešiť parkovanie svojim zákazníkom a akým spôsobom
bude riešená využiteľnosť auly?
Ing. Szabó – aula nebola využitá už posledných cca 10 rokov. Ani bankový inštitút nemal
záujem o tieto priestory a dodatkom sa to vypustilo z ich nájomnej zmluvy. Menšími
stavebnými úpravami by sa dalo vytvoriť samostatný bočný vstup do auly a prenajať tieto
priestory na nové účely.
Ing. Krišková – na základe ústneho rozhovoru s investorom, by bola možnosť využiť priestory
auly napr. na jednorazové akcie, ako premietanie futbalového zápasu, zvolávanie
spoločenských akcií a pod., postupne by sa to obnovilo. Zhodnotila by sa stavba.
V stanovisku oddelenia majú podmienku vybudovať parkovacie miesta, zatiaľ to však nie je
isté. Je to len zámer, keď sa to schváli, parkovisko by mohlo pokračovať na úkor zelene
smerom k Bille, sú to mestské pozemky. Prípadne po obnove Námestia detí sa vytvoria sa
nové parkovacie miesta. Po prepočte statickej dopravy pre mesto aj pre prevádzku, je možné
vypočítať potrebu parkovacích miest. Ak vyhrajú VOS, architekt sa s tým musí popasovať.
Ing. M. Horváth – zaujímal sa tiež o parkovacie plochy v tejto lokalite. V minulosti sa
prevádzky v tejto lokalite spojili a zo spoločných prostriedkov sa realizovali parkovacie
miesta. Keď sa prenajali priestory pre bankový inštitút, parkovacie miesta sa obsadili a opäť
sa to riešilo. Vtedy sa vyčíslili veľmi vysoké čísla za parkovacie miesta, upustilo sa od toho.
Keď tieto priestory prenajme Bysprav, mesto by malo vybudovať nové parkovacie plochy.
Ing. Krišková – počet parkovacích miest a ich umiestnenie bude definované v ďalšej fáze
projektovej dokumentácie v rámci investičného zámeru. Momentálne je skoro riešiť
parkovanie, je možné, že a prihlásia iní záujemcovia s iným zámerom.
Stanovisko komisie OSCRaRR: Komisia predmetný materiál prerokovala a jednomyseľne
odporúča vypísať OVS na tieto priestory so všeobecnými súťažnými podmienkami, ktoré
budú pripravené na najbližšie rokovanie.
K bodu č. 5
TC Galandia – informatívna správa
Mgr. Biró – upresnil, že na rokovaní s konateľom v Galandii obdržali poslanci informácie
o obstarávaní toboganov a krátkodobých plánoch spoločnosti.
F. Psota – dodal, že sa vyskytli ďalšie nepríjemnosti v exteriéri, treba rátať aj s výmenou
popraskanej dlažby.
Ing. M. Horváth – chýba mu aktivita dozornej rady, ktorá do dnešnej doby nie je funkčná.
Konateľ plánuje Galandiu v lete otvoriť, je predložený plán prác, dozorná rada by mala už
riešiť otvorenie, marketing a fungovanie kúpaliska.
Ing. Krišková – poskytla ďalšie informácie ohľadne prác v Galandii. Na nasledujúcom rokovaní
sa rozhodne o ďalšom fungovaní Galandie, bude sa hovoriť aj o otvorení prevádzky počas
letnej sezóny, keď jeden zo statikov dá potvrdenie na možnosť otvorenia stavby pod
strechou. Na tobogany a letné atrakcie bola vypísaná súťaž, je zverejnená vo vestníku, sú už
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predložené cenové ponuky, ktoré vychádzajú okolo 750 tisíc bez DPH.
Mgr. Kolek – ohľadne verejného obstarávania pripomienkoval cenu toboganov, ktorá sa
nezhoduje s cenou prezentovanou konateľom Galandie. Zaujímal sa, či tento proces ešte
bude podliehať schváleniu MsZ.
Ing. Krišková – pred vyhlásením súťaže sa robí predbežný prieskum trhu na určenie
predpokladanej hodnoty zákazky, kde z troch ponúk bola priemerná hodnota zákazky 770
tisíc €, pri súťaži môže byť táto suma nižšia, vyššia už určite nebude. Zámer na zobratie úveru
už bol schválený MsZ v decembri, ešte sa bude schvaľovať výška a účel úveru na MsZ.
Mgr. Kolek – bol informovaný o inej čiastke a nezastáva myšlienku honosného toboganu do
nefunkčnej Galandie. Najskôr sa hovorilo o sume okolo 300-350 tisíc, neskôr s ďalším
zatraktívnením kúpaliska okolo 650 tisíc a teraz sa dopočul o sume 750 tisíc € bez DPH. Cenu
za tobogany na pomery Galandie považuje za zbytočne privysokú. Najskôr je potrebné
zrekonštruovať kúpalisko a až po jeho sfunkčnení sa zamýšľať nad rozširovaním atrakcií pre
verejnosť. Takúto výšku investície do tohto zariadenia ako poslanec nepodporí.
Mgr. Biró – súhlasí so zatraktívnením kúpaliska, avšak nie za 750 tisíc s DPH, táto suma sa mu
zdá vysoká. Rád by však počkal na výsledky verejného obstarávania.
Ing. M. Horváth – opäť prízvukoval, že na komisii obchodu by sa malo hovoriť o marketingu,
zabezpečení zamestnancov, prenájmu kuchyne a bufetov, to by už však mala byť úloha
dozornej rady, aby to naštartovala. Konateľ na investičnej komisii predložil aj víziu
zastrešenia hlavnej budovy počas leta stanom, ktorý by sa mohol použiť neskôr na iné účely.
Dozorná rada by už mala pracovať a venovať sa tomu, akým smerom sa pohnúť.
Mgr. Biró – súhlasí so sfunkčnením dozornej rady, ale až po vysúťažení strechy, kedy budú
mať istotu, či sa vôbec bude spúšťať letná sezóna v Galandii.
Stanovisko komisie OSCRaRR: Komisia predmetný materiál prerokovala a jednomyseľne ho
zobrala na vedomie s pripomienkou:
- sfunkčniť dozornú radu zvolaním jej prvého zasadnutia.
K bodu č. 6
Monotematická izba Z. Kodálya – informatívna správa
Mgr. P. Kolek poverením riaditeľa MsKS navrhol iniciovať úzku pracovnú skupinu v zložení –
Mgr. Biró, Mgr. Ján Kolek, Mgr. Amrichová, Ing. Krišková a Rudolf Mézes. Táto skupina by
koordinovala pracovné činnosti – alarm, bezpečnostné dvere a pod. v spolupráci s mestom.
Predsedom komisie bude Mgr. Ján Kolek, zároveň komisia poveruje predsedu komisie zvolať
prvé pracovné stretnutie.
Stanovisko komisie OSCRaRR: Komisia predmetný materiál prerokovala a jednomyseľne
odporúča zriadiť pracovnú skupinu v zložení: Mgr. Biró, Mgr. Amrichová, Ing. Krišková
a Rudolf Mézes a predsedovi Mgr. Jánovi Kolekovi odporúča zvolať prvé stretnutie tejto
užšej pracovnej skupiny.
K bodu č. 7
Kontrola ubytovacích zariadení – informatívna správa
Materiál predložila Mgr. Sláviková, ide o pokračovanie plánu kontrol ubytovacích zariadení
vypracovaného oddelením finančným a správy majetku.
Mgr. Szolga – upresnil, že štátny stav. dohľad koná na základe podnetu a plánu práce. Na
základe podnetu sa musí automaticky konať. Rieši to pani Mgr. Pinterová. Ak štátny stavebný
dohľad predvolá vlastníka na konanie v priestoroch jeho nehnuteľnosti a nedostaví sa, môže
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dostať poriadkovú pokutu.
Mgr. Kolek – navrhol, aby pani Mgr. Pinterová predložila plán svojej kontrolnej činnosti
týchto zariadení
Mgr. Biró – ak niekto chce, môže sa obrátiť na úrad a podať podnet. Na základe podnetu sa
vykoná štátny stav. dohľad, či je stavba využívaná v súlade s kolaudačným rozhodnutím.
Navrhuje vyžiadať predložiť plán kontroly, ak to má vo svojej kompetencii, je zvedavý, či to
napĺňa alebo nie. Žiada Mgr. Pintérovú aby predložila plán kontrol štátneho stav. dohľadu.
Stanovisko komisie OSCRaRR: Stanovisko komisie OSCRaRR: Komisia materiál o kontrolách
ubytovacích zariadení prerokovala a jednohlasne zobrala na vedomie. Zároveň žiada
pokračovať v kontrolnej činnosti a jej výsledky predkladať na zasadnutie komisie, čo
členovia komisie jednomyseľne odsúhlasili.
K bodu č. 8
Vyhodnotenie Vianočných trhov a Silvestra 2017
Materiál predložila Mgr. Amrichová, vedúca OKS.
Mgr. Biró – súhlasí s usporiadaním trhov v skoršom termíne s jedným celým víkendom.
Dominovať by mali predajné stánky, kultúrny program odporúča len ako sprievodné
podujatie, navrhuje jeden hlavný program na večer.
Mgr. Amrichová – všetky pripomienky budú zapracované do materiálu. Žiaľ vzhľadom
k termínu trhov, nebolo možné udržať predajcov do posledného dňa. Každý rok je problém
nájsť predajcov s vianočným sortimentom, ktorí tu vydržia všetky dni až do konca.
Predajcovia s textilom, spodným prádlom sa hlásia, to však na vianočné trhy nehodí. Koncom
decembra má už každý ikebanu, vianočné ozdoby a predajcovia sú nespokojní alebo nemajú
záujem. Je zima, aj napriek nízkemu poplatku musia stáť v stánku celý deň, no nemajú
zákazníkov.
Mgr. Biró – navrhol alternatívu usporiadať trhy len cez predĺžený víkend (3-4 dni), pripraviť
kvalitný program a prilákať sem ľudí. Je potrebné vytvoriť novú koncepciu VT. Je to na
diskusiu.
Mgr. Kolek – tiež uprednostňuje víkendové VT s kvalitným programom, ktorý zaujme ľudí. Aj
klziskom sme vedeli prilákať návštevníkov, aj to bolo zrušené. Navrhuje zmenu koncepcie VT,
aj z hľadiska personálneho zabezpečenia. Zapaľovanie adventného venca navrhuje
organizovať mestom, prípadne aj v spolupráci s OZ, aby to malo inú úroveň aj s inštaláciou
riadneho venca. Kladne hodnotí ohňostroj dna 1.1. o 18-tej hodine. Bolo to dobré podujatie,
hodnotené pozitívne aj návštevníkmi, hlavne deťmi, ktoré by sa mohlo opakovať aj budúci
rok napr. aj v spojení s výročím vzniku SR.
F. Psota – hanbí sa za malý veniec, máme prekrytú fontánu, ktorú by sme mohli obložiť
čečinou a využiť ako veniec. Malé obce okolo Galanty majú dôstojnejšie adventné vence.
Mgr. Amrichová – OZ Templars nechcelo spolupracovať s mestom. Tento rok to môžeme
začleniť do rozpočtu VT, mesto by mohlo na tomto podujatí participovať. Zároveň dodala, že
zabezpečenie Silvestra bolo zabezpečené SBS službou, hymna, príhovor a časomiera boli
zabezpečené. MsP-ou neboli zaznamenané žiadne priestupky.
Stanovisko komisie: Komisia predložený materiál o vyhodnotení Vianočných trhov
a Silvestra 2017 prerokovala, jednomyseľne zobrala na vedomie a odporúča ho predložiť
na zasadnutie MsZ s pripomienkou:
- vypracovať novú koncepciu Vianočných trhov na rok 2018
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K bodu č. 9
Rôzne
a) Výzva ŽP – Mgr. Amrichová informovala členov komisie o výzve v operačnom programe
„Kvalita životného prostredia“. Týkala by sa rekonštrukcie a rozšírenia zberného dvora
o spevnené plochy a rozšírenie o všetko, čo zberný dvor má mať, zakúpilo by sa aj
vozidlo na zber stavebného odpadu. Oprávneným žiadateľom vo výzve je aj príspevková
organizácia, TsMG by zakúpila multikáru a v rámci infraštruktúry by sa zakúpili nové
malé smetné nádoby. Vo výzve v deň podania už musí byť vysúťažený dodávateľ a
podpísaná zmluva pred podpisom. Komisia materiál už v minulosti odporučila, len pod
iným číslom.
Stanovisko komisie: Členovia komisie hlasovaním 4-za a 1 člen proti schválili podanie
tohto projektu.
b) Kodály Festival – Mgr. Amrichová informovala členov o prijatej žiadosti z partner. mesta
Kecskemét, ktorý v júli tohto roka organizujú tzv. Kodály fesztivál a radi by privítali
Kodaly String Trio ako účinkujúcich. Zatiaľ bližšie informácie nemáme, keď budeme mať
presnejšiu kalkuláciu, budeme komisiu informovať.
Mgr. Biró – informoval členov, že viceprimátor bol oslovený Kecskemétom, aby sa na
základe predbežnej vzájomnej dohody napísal oficiálny list ohľadne sochy Kodálya.
Požiadal Mgr. Slávikovú o dohovor s pánom Takáčom o vyžiadanie podkladov v tejto
veci.
c) Tanečníci Kecskemét – Mgr. Sláviková informovala členov komisie o ponuke vystúpenia
tanečného súboru z Kecskemétu, ktorý sa podieľal aj na programe Dní Kecskemétu 2017
v Galante. Skupina získala fin. prostriedky na svoj hodinový program a oslovili nás s tým,
že by ho radi predviedli aj v Galante. Potrebujú len priestory a propagáciu podujatia.
Navrhli tri termíny, v ktorých majú možnosť vystúpiť a ponúkli návrh na spoluprácu na
programe s galantským spevokolom.
Stanovisko komisie: Členovia komisie jednomyseľne odporúčajú prijať ponuku
vystúpenia tanečnej skupiny a čím skôr prerokovať termín podujatia s riaditeľom
MsKS a pani M. Józsa, vedúcou spevokolu Z. Kodálya v Galante.
d) Pro Galanta - Ing. M. Horváth – obdržal pozvánku na stretnutie Pro Galanta, zaujímalo
ho, či má niekto z členov viac informácií ohľadne tohto stretnutia. Dozvedel sa, že
z prítomných obdržala pozvánku len Mgr. Amrichová.
e) Herne – Ing. M. Horváth – zaujímal ho dopad zrušenia herní na území mesta Galanta a
žiada predložiť materiál na nasledujúce zasadnutie komisie.
Stanovisko komisie: Členovia komisie jednomyseľne súhlasili s predložením materiálu
o dopade zrušenia herní na území mesta Galanta na nasledujúce rokovanie komisie.
f) Vendopark – Ing. M. Horváth – na investičnej komisii sa dozvedel, že sa plánuje
dobudovanie ďalších prevádzok v lokalite Vendoparku pri Kauflande. Je potrebné
dohliadnuť na výstavbu a dohodnúť s investorom vybudovanie kruhového výjazdu,
nakoľko je tam komplikovaná dopravná situácia.
Mgr. Biró – požiadal pripomenúť Ing. Kriškovej, aby sa dosledovali tieto záležitosti
s výjazdom pri Vendoparku.
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g) Rekordná návštevnosť kina v r. 2017 – Mgr. P. Kolek informoval členov komisie, že
návštevnosť kina bola v minulom roku rekordná (26 400 návštevníkov/ tržba je 106 116
€ a poďakoval všetkým, ktorí jeho digitalizáciu podporili.

Záver
Úlohy:
a) Predložiť materiál doplnený o koncepciu umiestnenia odpadkových košov na detských
ihriskách a prizvať náčelníka MsP podať správu o koncepcii umiestnenia kamier na detské
ihriská v budúcnosti.
Z: TsMG, Ing. Z. Zelinka
Z: MsP, pplk. Grell
T: do najbližšej komisie
b) Materiál o združeniach a klastroch, v ktorých je Galanta v súčasnosti zapojená a výškach
členských poplatkov doplniť o podrobnejší rozpis a popis združení RVC Trnava, RVC Nitra, ZO
HaZZ Galanta a Centrálny krízový fond TTSK s porovnaním paušálov za školenia RVC Trnava
a Nitra, čo sa viac oplatí.
Z: OVaVS, Mgr. Z. Morovičová
T: do najbližšej komisie
c) Predložiť plán a výsledky kontrolnej činnosti podnetov na nepovolené ubytovne.
Z: OSP, Mgr. E. Pintérová
T: do najbližšej komisie
d) Predložiť materiál o dopade zrušenia herní na území mesta Galanta.
Z: OFaSM, Ing. J. Srnka
T: do najbližšej komisie
e) Spracovanie alternatív ďalšieho využitia budovy bývalého CVČ.
Z: ORM, Ing. Z. Krišková
T: do najbližšej komisie
Po prerokovaní všetkých schválených bodov rokovania komisie pán Mgr. László Biró všetkým
prítomným poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.

Mgr. László Biró v.r.
predseda komisie
Zapísala: Mgr. Sláviková
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