Záznam
z V. zasadnutia Komisie obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja
zo dňa 12.11.2019
V Galante dňa 12.11.2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Predseda komisie Mgr. László Biró v úvode privítal všetkých členov komisie. Otvoril
zasadnutie a predložil návrh programu rokovania doplnený o nový materiál. Takto upravený
návrh programu (viď. nižšie) následne členovia komisie jednomyseľne schválili.

12. november 2019 o 14,30 hod.
Program:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otvorenie
Kontrola plnenia úloh zo dňa 5.9.2019:
a) vymeniť dopravnú značku na ul. Priečnej na 30 km/h
b) realizovať spätné úpravy povrchu vozovky na ul. Priečnej (v r. 2020)
Činnosť TSMG
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta o podmienkach určovania a vyberania
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta za rozvoj
Platené parkovanie za MsÚ a MsKS
Návrh na nadobudnutie vlastníctva pozemkov - SPF
Návrh na schválenie invest. zámeru – kaplnka
Návrh podmienok náj. zmluvy medzi mestom Galanta a Galandia spol. s r.o.
Návrh rozpočtu na rok 2020 za odd. komunálnych služieb a životného prostredia
TC Galandia – informatívna správa
Monotematická izba K. Duchoňa – ústna informácia
Rôzne
Záver

K bodu č. 2
Kontrola plnenia úloh zo dňa 5.9.
a) vymeniť dopravnú značku na ul. Priečnej na 30 km/h
Mgr. Amrichová – projektová a dopravná dokumentácia boli zaslané na dopravný inšpektorát,
čaká sa na schválenie. Značky na začiatku ulice sú už osadené, ostatné sú objednané.
b) realizovať spätné úpravy povrchu chodníkov na ul. Priečnej
Mgr. Amrichová – spätné úpravy boli realizované po celej dĺžke ulíc Priečna a Šafárikova, kde
boli menšie zásahy, realizovala sa spätná úprava len v jednotlivých častiach.
Komisia zobrala kontrolu plnenia úloh z 5.9.2019 jednomyseľne na vedomie.

K bodu č. 3
Činnosť TsMG
Mgr. Biro privítal nového riaditeľa TSMG Ing. Poľakovského a odovzdal mu slovo.
Ing. Poľakovský – po nástupe do funkcie dostal za úlohu spracovať návrh na hospodárenie
TsMG. Má niekoľko návrhov:
1) Veľkoobjemový zber – predstavil súčasnú situáciu a navrhol zmeny vo veci času a systému
zberu veľkľoobjemového odpadu. Úsporu vidí v zmene zberu zo sobôt počas pracovných dní,
kedy je možné ušetriť až okolo 13 000 €. Navrhuje zlepšiť informovanosť obyvateľov, že počas
prac. dní bude možné tento odpad vyniesť aj na zberný dvor. Je potrebná aj spolupráca MsP,
médií a pod. Množstvo zberu stúpa hore, je to finančne veľmi náročné.
Mgr. Biró – situácia je z roka na rok horšia. Určite podporí návrh, ktorým sa táto situácia zlepší
a usporia sa fin. prostriedky.
Mgr. Kolek – zákon ukladá 2x do roka vykonávať veľkoobjemový zber, ale neukladá vytvorenie
stanovíšť. Tak 2x ročne otvorme zberný dvor na odvoz veľkoobjemového odpadu bez poplatku
a bude sa dať odviezť aj stavebná suť bezplatne.
Ing. Poľakovský – navrhuje otvoriť zberný dvor v sobotu aj v nedeľu v predĺženom
prevádzkovom čase. Pri tomto variante budeme musieť rátať s väčším odpadom pri
kontajnerových stanovištiach počas bežných dní, ale určite toho bude časom menej. Ten
dnešný stav je neúnosný.
Ing. Zeleňák – každá domácnosť dostáva letáky s rozpisom zberu separovaného odpadu. Do
tohto letáku sa dá napísať táto zmena.
Mgr. Kolek – navrhuje predložiť variantné riešenia s vyčíslením nákladov, úspory na ďalšiu
komisiu.
Mgr. Amrichová - dodala, že koncom roka sa už pripravuje kalendár zberu odpadu na ďalší rok,
rada by to už zapracovala.
Mgr. Biró – navrhol k tomuto bodu zvolať komisiu ešte v decembri a dohodnúť podmienky.
Ing. Poľakovský – pondelok na investičnej komisii predloží tento materiál už aj s číslami.
Stanovisko komisie prepošle mailom členom komisie OSCRaRR a v decembri sa k tomu môže
zvolať mimoriadna komisia OSCRaRR na prerokovanie.
...
2) Biologický odpad
Ing. Poľakovský – po implementácii projektu s kompostérmi, by sa malo znížiť množstvo
vyprodukovaného biologického dopadu v domácnostiach, čo by malo vyústiť do zníženia počtu
zvozov bioodpadu o dva zvozové dni (momentálne je ich 12 ročne). Okrem toho majú ľudia
možnosť odviezť bioodpad aj na zberný dvor počas prevádzkových hodín. Skutočnosť je taká,
že ľudia pred zberom bioodpadu nepripravujú svoj dopad patrične, podľa VZN. Pomohlo by mu
aj to, keby príslušníci MsP pred zvozom bioodpadu upozornili domácnosti, ktoré to budú mať
zle pripravené, že ak to nenapravia, nebude im odpad odvezený. Pred pracovníkmi TSMG
zatvoria domácnosti dvere, neberú ich vážne. Polícia má väčšiu vážnosť.
Mgr. Biró – v prípade zníženia počtu zberov, žiada zvážiť výber termínu.
Mgr. Amrichová – treba brať do úvahy, že na zberný dvor je možné doviesť bioodpad počas
celého roka. Do materiálu na mimoriadne rokovanie komisie sa dá implementovať aj tento
harmonogram, nakoľko je tiež obsahom pripravovaného letáku.
...
3) iné
Mgr. Kolek – na výberovom konaní načrtol Ing. Poľakovský problematiku sociálneho zázemia
TsMG, zaujímala ho aktuálna situácia.

Ing. Poľakovský – spustil dve dôležité veci, jedným z nich bol príkaz nosenia firemného
oblečenia a druhým zmena webovej stránky s doplnením služieb. Stránka bude prehľadnejšia
a aktuálna. Vo veci sociálneho zázemia sa zatiaľ nepohol, nakoľko sa pripravuje rozpočet na
budúci rok, bez finančných prostriedkov nevie ovplyvniť súčasný stav. Počet zamestnancov je
momentálne stabilizovaný.
Ing. Zeleňák – zaujímal sa ohľadne možnej transformácie TsMG.
Ing. Poľakovský – je to na rozhodnutí vedení mesta. Predchádza však tomu jedna vážna analýza.
Je to otázka strategického rozhodnutia, prináša výhody/nevýhody pre mesto.
Stanovisko Komise OSCRaRR:
Komisia jednomyseľne odporučila pripraviť materiál ohľadne návrhu variantov zmien
v spôsobe odvozu / zberu veľkoobjemového odpadu s vyčíslením nákladov a úspory
a zapracovať do neho zníženie počtu zvozov bioodpadu.
K bodu č. 4
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta o podmienkach určovania a vyberania
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Materiál predložila vedúca OFaM, Ing. Katonová. Cieľom zmeny výšky poplatkov je kryť náklady
na odpadové hospodárstvo. Vysvetlila rozdiely v jednotlivých poplatkoch a v ich zmenách,
upriamila pozornosť na vypustené výrazy. Zľavy pre dôchodcov sú vo výške 25 %.
Mgr. Biró – zaujímal sa o systém vyberania paušálneho poplatku.
Mgr. Amrichová – na reálnom príklade vysvetlila vyberanie paušálneho poplatku.
Ing. Srnka PhD. – je to legislatívna možnosť, kam sa vieme pohnúť. Návrh VZN navrhuje
maximálnu možnú zákonnú výšku paušálneho poplatku. S takto nastavenými poplatkami
vieme vykryť náklady za odpadové hospodárstvo.
Mgr. Biró – treba vylepšiť osvetu smerom k obyvateľom, aby vedeli, prečo dôjde k navýšeniu
poplatkov. Keď budeme dostatočne separovať, náklady sa budú znižovať a má to dopad na
rozpočet.
Mgr. Kolek – zaujímal sa, či by nebolo lepšie mať jednotlivé kontajnery na rôzne druhy odpadu.
Mgr. Amrichová – za financovanie triedeného zberu sú na základe zmluvy mestom zodpovedné
OZV (organizácie zodpovednosti výrobcov), napr. ako Envipak. Rodinné domy dostávajú
začiatkom roka harmonogram zberu separovaného odpadu, počas roka je možné ho odviezť aj
na zberný dvor.
Ing. Srnka, PhD. – ak nezvýšime poplatky, budúci rok budeme doplácať za odpadové
hospodárstvo 300 000 €.
Stanovisko Komise OSCRaRR:
Komisia predložený materiál prerokovala a jednomyseľne ho odporučila predložiť na
rokovanie Mestského zastupiteľstva v Galante bez pripomienok.
K bodu č. 5
Návrh miestneho poplatku za rozvoj
Materiál predložila Ing. Katonová, vedúca OFaM. Stavby na bývanie – bez poplatku, okrem toho
sa všetky stavby spoplatnia sumou 15 €/m2.
Ing. Srnka, PhD. – tento návrh spoplatnenia bol schválený na spoločnom jednaní
s
poslancami. Obyvateľov mesta sa nebude tento poplatok týkať. Je to spracované podľa roku
2018 a rozdelené podľa katastrálnych území. V ktorom katastrálnom území budú príjmy

prijaté, tam sa následne použijú ako výdavok. Ide o jednorazový poplatok, sadzba sa podľa
zákona môže pohybovať od 3-35 €, niektoré stavby môžu byť aj vyňaté.
Mgr. Biró – spoplatnenie stavieb na bývanie nepodporí, výška spoplatnenia ostatných stavieb
je otázkou kompromisu.
Mgr. Gál - 15 €/m2 je zlatá stredná cesta.
Mgr. Amrichová – zaujímala sa, či sa poplatok vyberá aj pri zmene účelovosti?
Ing. Srnka, PhD. - je to ošetrené. Tiež je zákonne vymedzené, na aký účel sa môžu finančné
prostriedky z tohto príjmu využiť.
Stanovisko Komise OSCRaRR:
Komisia predložený materiál prerokovala a jednomyseľne ho odporučila predložiť na
rokovanie Mestského zastupiteľstva v Galante bez pripomienok.
K bodu č. 6
Regulované parkovanie za MsKS – žiadosť o stanovisko
Materiál predložila Mgr. Amrichová za E. Vašákovú, vedúcu ORM. V predmetných lokalitách sa
umiestnia dva parkovacie automaty – podľa vizualizácie. Prevádzkovateľom by boli TsMG,
nakoľko to majú v portfóliu svojej činnosti. Možnosť zakúpenia lístkov by bolo formou
automatu, sms parkovacieho lístku alebo zakúpením bonusovej parkovacej karty. Parkovanie
by bolo spoplatnené v prac. dňoch od 7-17 hod. Cena parkovného je navrhnutá 0,70 €/hod.
Mgr. Biró – navrhuje zaviesť zvýhodnenú cenu na kúpu napr. mesačných kariet pre
podnikateľské subjekty sídliace v budove knižnice, zamestnancom štatistiky a MsKS.
Mgr. Sláviková – parkovacie miesta za MsKS pri nakladacej rampe nespadajú do spoplatneného
parkoviska. Tam môžu naďalej parkovať autá MsKS, knižnice a štatistiky ako doteraz na základe
vydaných parkovacích kariet mestom.
Ing. Poľakovský – zo skúsenosti dodal, že max. 5% z počtu parkovacích miest je možné vydať
na bonusové parkovacie karty, aby to bolo rentabilné.
Mgr. Kolek – žiada upraviť čas spoplatnenia parkovania v piatok kvôli kinu, nakoľko o 16,30
hod. sa začínajú detské predstavenia.
Mgr. Gál – je potrebné presne vymedziť, kto bude mať nárok na bonus kartu a kto na bezplatné
parkovanie pri MsKS aj pri MsÚ. Zaujímal sa, či je ošetrené kam pôjde výnos
z parkovania,
aká suma pôjde pre TsMG a aká mestu, keďže správcom budú TsMG.
Ing. Zeleňák – keď sa tento materiál preberal, hovorilo sa, že výťažok z parkovacích automatov
pôjde pre TsMG na ďalší rozvoj. Ak budú za parkoviská zodpovedné TsMG, nech ide výťažok
im.
Ing. Poľakovský – keďže príjmy z parkovania neboli ešte odsúhlasené pre TsMG, nepočíta
s
nimi zatiaľ ani v rozpočte na rok 2020. Rád by však poznal smerovanie, kam pôjdu tieto
finančné prostriedky. Vďaka týmto príjmom vidí možnosť rozvoja TsMG v budúcnosti.
Ing. Srnka, Phd. – zatiaľ to bola len ústna dohoda, kam pôjde výnos z parkovania. Ak by sa to
odviedlo do TsMG, znížil by sa príspevok mesta pre TsMG. Ťažko je teraz povedať, koľko nás to
bude stáť a aký bude príjem.
Mgr. Biró – navrhuje do materiálu zapracovať, aby výnos išiel na mestský rozpočet s tým, že to
bude viazané účelovo na rozvoj parkovacej politiky, tvorbu parkovacieho systému a cestnú
dopravu.
Stanovisko Komise OSCRaRR:
Komisia predložený materiál prerokovala a jednomyseľne ho odporučila predložiť na

rokovanie Mestského zastupiteľstva v Galante s pripomienkami:
-

-

presne konkretizovať inštitúcie, ktoré si môžu zakúpiť bonus karty v jednotlivých
lokalitách a ktoré majú nárok na bezplatné parkovanie na základe vydaných parkovacích
kariet (mestské organizácie),
príjem z parkovania účelovo viazať v mestskom rozpočte na cestnú dopravu,
upraviť čas spoplatnenia parkoviska za MsKS v piatok od 7,00 do 16,00 hod.,
pre fyzické osoby - podnikateľov, právnické osoby, zamestnancov firiem sídliacich
v budovách MsÚ, okresný súd, MsKS a knižnice možnosť ponúknuť možnosť zakúpenia
mesačnej parkovacej karty napr. za 80 €, resp. ročnej za 840 €.

K bodu č. 7
Návrh na nadobudnutie vlastníctva pozemkov - SPF
Materiál predložil Mgr. I. Szolga, vedúci OPaVO.
Mgr. Amrichová – vysvetlila dôvod vzniku tohto materiálu, ide o návrh na bezodplatný prevod
vlastníctva zeleného pásu pozemku medzi cyklotrasou na Kolóniu a hlavnou cestou, aby to bolo
pozemkovo vysporiadané a mesto sa vedelo o túto časť pozemku starať.
Stanovisko Komise OSCRaRR:
Komisia predložený materiál prerokovala a jednomyseľne ho odporučila predložiť na
rokovanie Mestského zastupiteľstva v Galante bez pripomienok.
K bodu č. 8
Návrh na schválenie investičného zámeru - kaplnka
Materiál predložil Mgr. I. Szolga, vedúci OPaVO.
Mgr. Biró – v prvom rade ho prekvapilo obrovské cenové rozpätie cien búracích prác. Podporí
investičný zámer OZ. Avšak na druhej strane sa obáva, že mesto investuje nemalé finančné
prostriedky na búracie práce CVČ a výstavba kaplnky potrvá dlhšie obdobie.
Mgr. Kolek – obáva sa, že suma 50 000 € na búracie práce nebude postačovať, nakoľko
prieskum trhu sa pohybuje v rôznych cenových rozpätiach a po vysúťažení môže byť cena
vyššia. Obáva sa, že po zbúraní CVČ sa kaplnka nepostaví z dôvodu nedostatku fin. prostriedkov.
Vie si predstaviť aj iné varianty využitia budovy. Keď firma preukáže dostatok fin. prostriedkov,
bude rád, keď sa kaplnka postaví. Tiež ho zaujímala mierka veľkosti kaplnky.
Ing. Srnka, PhD. – bol na stretnutí so zástupcami OZ, kde prezentovali, že fin. prostriedky na
vybudovanie kaplnky majú. A tiež bol zarazený rozdielnymi cenovými ponukami na búracie
práce.
Ing. Zeleňák – zásadne nesúhlasí, aby sa zbúrala budova CVČ za 50 000€, túto sumu by radšej
investoval do opravy budovy.
Mgr. Biró – chápe, že je to budova s dlhou históriou, ale posledné roky sa komisia snaží nájsť
funkčné využitie budovy CVČ – zatiaľ neúspešne.
Mgr. Kolek – navrhuje ponúknuť budovu CVČ architektom, ktorí mali záujem o južné krídlo NgK
a dať priestor aj členom židovskej náboženskej obce, ktorá si tiež hľadajú výstavné priestory.
Mgr. Gál – tiež je za zachovanie CVČ a financie na zbúranie využiť na obnovu budovy.
Mgr. Biró – navrhuje podporiť investičný zámer, ale nie s podmienkou zbúrania budovy CVČ.
Navrhuje, aby mesto ponúklo inú lokalitu v parku, kde nie je potreba búracích prác. Park okolo
kaštieľa je veľký.

Stanovisko Komise OSCRaRR:
Komisia investičný zámer jednomyseľne podporila s podmienkou výberu inej lokality
v parku, kde nie je potreba búracích prác.
Komisia zároveň jednomyseľne navrhuje vypísať architektonickú súťaž na budovu CVČ.
K bodu č. 9
Návrh podmienok nájomnej zmluvy medzi mestom Galanta a Galandia spol. s r.o.
Materiál predložil Mgr. I. Szolga, vedúci OpaVO, doplnil, že ide o prenájom pozemkov
z
dôvodu rekonštrukcie, nakoľko správcovská zmluva tieto práce nezahŕňa.
Z. Szelle – dodal, že mesto bude robiť strechu a tobogány, ostatné práce spoločnosť Galandia.
Mgr. Kolek – ako sa dospelo k tomu, že časť rekonštrukcie bude robiť mesto a časť spoločnosť
Galandia s.r.o.?
Mgr. Szolga – je to najmä kvôli DPH.
Stanovisko Komise OSCRaRR:
Komisia predložený materiál prerokovala a hlasovaním 5 za, 1 sa zdržal ho odporučila
predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Galante bez pripomienok.
K bodu č. 10
Návrh rozpočtu na rok 2020 za OKSaŽP
Materiál predložila Mgr. D. Amrichová, vedúca OKSaŽP.
Mgr. Kolek – po podrobnom preštudovaní materiálu sa zaujímal ohľadne revitalizácie zelene.
Mgr. Amrichová – príkladom vysvetlila položku, na ktorú sa Mgr. Kolek pýtal a následne
vysvetlila potrebu vytvorenia Koncepcie zelene pre prípad záujmu mesta zapojiť sa
o
ekologických projektov. Nové programové obdobie bude zamerané na ekologické projekty,
výzvy. Keď budú také projekty, zapojíme sa do nich keď môžeme.
Mgr. Gál – zaujímal sa o transfery TsMG, na rekreačné poukazy je plánovaná nižšia suma
v roku 2020.
Mgr. Amrichová – suma bola znížená za základe skúseností z tohto roka. Nebol o to záujem, tak
to pán riaditeľ ponížil a výhľadový rozpočet na ďalšie roky nie je viazaný.
Mgr. Gál – zaujímal sa o navýšenie v kapitole cestovného ruchu.
Mgr. Amrichová – boli tam fin. prostriedky na spoluprácu s partnerskými mestami,
z
mimorozpočtových zdrojov tam boli finančné prostriedky na slávnostné otvorenie izby K.
Duchoňa. Navýšili sa prostriedky na spoluprácu s partnerskými mestami, cestovné náklady na
pracovné cesty – výstavy CR a navýšenie prostriedkov na zabezpečenie zájazdov Po stopách
Esterházyovcov.
Stanovisko Komise OSCRaRR:
Komisia predložený materiál prerokovala a jednomyseľne ho odporučila predložiť na
rokovanie Mestského zastupiteľstva v Galante bez pripomienok.
K bodu č. 11
TC Galandia – informatívna správa
Konateľ spoločnosti, Z. Szelle, poskytol členom komisie informácie o činnostiach spojených

s obnovou TC Galandia, vyhodnotením verejného obstarávania a predstavil ďalšie kroky
súvisiace s prepracovaním projektu obnovy termálneho centra. Ministerstvo hospodárstva
nemalo problém s predĺžením termínu otvorenia TC Galandie. Musíme požiadať ministerstvo
o predĺženie termínu a do konca roka zašlú dodatok k zmluve. Momentálne sa pracovný tím
snaží o prepracovanie projektu do tej fázy, aby sa zmestili do finančného rozpočtu vyčleneného
mestom. Spolupracujeme aj s p. Rákoczim a p. Slahučkom, ktorí kontrolujú projekt a
komunikujú s projektantom.
M. Tószegi – zaujímal sa o súčasný technický stav Galandie.
Z. Szelle – sú demontované tobogány, strecha je v zlom stave – je zaťažená, zvlnená, myslí si,
že areál bol zle naprojektovaný a postavený. Zle je spravená izolácia a veľa iných vecí.
Mgr. Kolek – všetko sa mohlo robiť za prevádzky, strácame čas.
Mgr. Biró – našim cieľom bola výmena strechy, to sa mohlo už za posledné 4 roky spraviť. Na
osobnej návšteve Galandie nevidel žiadnu prasklinu v hlavnej bazénovej hale.
Z. Szelle – v najhoršom stave je kotolňa, ktorá je na streche, sú veľké praskliny. V bazénovej
hale nevie, či sú praskliny, zatiaľ nie sú viditeľné.
Stanovisko Komise OSCRaRR:
Ústnu informatívnu správu hlasovaním 5 za, 1 sa zdržal, zobrala komisia na vedomie.
K bodu č. 12
Monotematická izba K. Duchoňa
Mgr. Biró – poďakoval všetkým organizátorom za prípravu izby aj slávnostného otvorenia.
Ústnu informáciu k bodu podala Mgr. D. Amrichová, vedúca OKSaŽP, ktorá priblížila rozpočet
tohto projektu. Okrem vybudovania pamätnej izby sa zo zdrojov inej kapitoly rozpočtu
objednali suveníry a z mimorozpočtových zdrojov sme dostali 900 € na program na
slávnostnom otvorení. Do rozpočtu na budúci rok sa zapracovala prostriedky na pokračovanie
v týchto izbách, tento návrh zatiaľ neprešiel.
Mgr. Kolek – začiatkom budúceho roka pripraví MsKS spoločný propagačný materiál na oba
kaštiele, kde budú zapracované aj pamätné izby. Návštevníci už teraz chodia do izby.
Mgr. Biró – táto komisia nie je len o obchode a službách, ale zaoberá sa aj cestovným ruchom
a má vytvárať produkty. Aj pamätné izby vyšli z tejto komisie. Mesto má dobrú lokalitu, bohatú
históriu a mnoho hudobných kultúrnych podujatí. Treba tomu vytvoriť marketing, už chýba
len obnoviť Galandiu.
Stanovisko Komise OSCRaRR:
Komisia ústnu informáciu zobrala jednomyseľne na vedomie.
K bodu č. 13
Rôzne
Návrh odmeny členom komisie - neposlancom
Mgr. Biró – navrhol dvom členom komisie – odborníkom z radov občanov, prideliť odmenu
v plnej výške 140 €, nakoľko zodpovedne a aktívne pristupujú k svojej práci.
Stanovisko Komise OSCRaRR:
Komisia hlasovaním 4 za, 2 sa zdržali, jednomyseľne schválila návrh výšky odmeny v plnej
výške pre členov komisie – neposlancov.

Dni Kecskemétu
Mgr. Amrichová – informovala o postupe a časoch oslovenia Kecskemétu, ohľadne
organizovania podujatia Dni Kecskemétu aj v tomto roku. Nakoľko sa u nich na jeseň konali
komunálne voľby, nevedeli nám včas potvrdiť spoluprácu v tomto roku a následne pre krátkosť
času sa po dohode s organizátormi z min. rokov tento program zrušil a bude sa organizovať
budúci rok na jar.
Mgr. Biró – v decembri je v MsKS mnoho kvalitných programov, tiež súhlasí s presunom fin.
prostriedkov na budúci rok a pripraviť program.
Zájazdy „Po stopách Esterházyovcov“ – Eisenstadt
Mgr. Sláviková – informovala komisiu o tom, že hoci spoločnosť Samsung Slovakia s.r.o. tento
rok nepodporila mesto financovaním autobusovej dopravy na tieto zájazdy, štyri autobusové
zájazdy sa uskutočnia tento rok z prostriedkov mesta. Tri základné školy sa zájazdu už zúčastnili,
ZŠ Štefánikova zájazd tento rok odmietla. Zájazd sme následne ponúkli Gymnáziu J. Matušku,
ktoré ponuku s radosťou prijalo a posledného zájazdu sa zúčastnia 19.11.2019.
Mgr. Biró – navrhol pripraviť balíček pamiatok a ponúknuť ho VUC, ktoré by sme v rámci TTSK
mohli ponúkať základným a stredným školám, aby žiaci spoznali svoj kraj.
Mgr. Sláviková – asi mesiac dozadu ju oslovila ZŠ z Dunajskej Stredy, mali záujem
o
Esterházyovcov. Doobeda navštívili Vlastivedné múzeum a poobede Renesančný
a
Neogotický kaštieľ.
Mgr. Amrichová – na budúcu komisiu pripravíme materiál – návrh jednodňovej exkurzie pamiatok pre žiakov ZŠ a SŠ, ktorý ponúkneme VÚC. Ten môžu ďalšie mestá doplniť a žiaci
rôznych miest sa môžu navzájom navštevovať a spoznávať svoj kraj, región
Mgr. Biró – bol by to pilotný projekt, návrh pre VUC. Podľa neho by mali o to školy záujem,
máme bohatú históriu a nadväznosť na Kodálya a Duchoňa.
Záver
Úlohy:
1) Komisia jednomyseľne odporučila pripraviť materiál ohľadne variantov zmien
v spôsobe odvozu veľkoobjemového odpadu s vyčíslením nákladov a úspory
a
zapracovať do neho zníženie počtu odvozu bioodpadu.
Z: TsMG
T: najbližšie mimoriadne zasadnutie komisie
2) Pripraviť návrh exkurzií v Galante pre základné a stredné školy.
Z: OKSaŽP
T: najbližšie zasadnutie komisie
Po prerokovaní všetkých schválených bodov rokovania komisie pán Mgr. László Biró všetkým
prítomným poďakoval za účasť a rokovanie ukončil.
Mgr. László Biró v.r.
predseda komisie
Zapisovateľka komisie: Mgr. Andrea Sláviková v.r.

