Záznam
zo zasadnutia legislatívno-právnej komisie MsZ Galanta
konaného dňa 4. septembra 2017

Prítomní: viď prezenčná listina
Neprítomná - ospravedlnená: Mgr. Adela Brincková Korená
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh VZN mesta Galanta č. .../2017 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami
a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia
3. Návrh VZN mesta Galanta č. ..72017, o poskytovaní sociálnych služieb
prostredníctvom Patria - Domov dôchodcov v Galante
4. Rôzne

1. Otvorenie
Predseda komisie informoval prítomných o programe rokovania, ktorý bol členmi komisie
jednomyseľne schválený. Nakoľko predkladateľ materiálu uvedeného v bode 2. bol v čase
začatia zasadnutia na zasadnutí inej komisie MsZ, predseda komisie navrhol zmenu poradia
bodov 2. a 3., s čím členovia súhlasili.
2. Návrh VZN mesta Galanta č. ..72017, o poskytovaní sociálnych služieb prostredníctvom
Patria - Domov dôchodcov v Galante
Materiál uviedla Mgr. Anita Tušková, riaditeľka DD Patria. Poznamenala, že kvôli
prehľadnosti sa mení celý článok 7 a článok 8a. Počas rozpravy sa členovia komisie zhodli
v tom, že požadované navýšenie financií vo výške 60.000 € by bolo treba presnejšie rozpísať,
a dôvodovú správu upraviť tak, aby tam neboli úvahy ale presné čísla a konkrétne argumenty,
nakoľko nie je dostatočne osvetľujúca. Po rozprave legislatívno-právna komisia prijala
nasledovné uznesenie:
Legislatívno-právna komisia MsZ Galanta jednomyseľne odporúča predložiť materiál na
rokovanie Mestského zastupiteľstva Galanta; a odporúča predkladateľovi materiálu upraviť
dôvodovú správu tak, aby bola doplnená o analytickú časť so zdôvodnením potrieb podľa
zistení dozorných orgánov tak, aby mohli byť splnené zákonom stanovené požiadavky.
3. Návrh VZN mesta Galanta č. ..72017 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia
Z dôvodu pretrvávajúcej neprítomnosti vedúcej oddelenia rozvoja mesta MsÚ materiál
uviedol Mgr. Ivan Szolga, vedúci oddelenia právneho a VO. Členovia komisie konštatovali,
že z predloženého materiálu chýba dôvodová správa, ako aj pôvodné VZN, ktoré má byť
zrušené a nahradené novým VZN. Chceli vedieť aj dôvod vypracovania nového všeobecne
záväzného nariadenia namiesto novelizácie pôvodného VZN. Konštatovali, že všeobecne
záväzné nariadenia nemajú obsahovať paragrafy, ale články. Predložený návrh VZN spomína

povinnosť oznámenia zmeny alebo zániku poplatkovej povinnosti - odporučili
predkladáteľovi materiálu zistiť, či zákon neupravuje aj povinnosť oznámenia vzniku
poplatkovej povinnosti. Ďalej odporučili v § 3 bod (2) na koniec bodu dopísať, že mesto
určuje výšku poplatku podľa prílohy č. 2, alebo dať odvolávku na § 5 bod (3) návrhu. Členom
komisie nebolo jasné, čo sa rozumie pod plochami, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré
môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia (viď § 1 bod (2)b, 3. odrážka). Po rozprave
legislatívno-právna komisia prijala nasledovné uznesenia:
1. Legislatívno-právna komisia MsZ Galanta jednomyseľne odporúča predkladateľovi
prepracovať materiál a spolu s dôvodovou správou opakovane predložiť na rokovanie
legislatívno-právnej komisie MsZ.

2. Legislatívno-právna komisia MsZ Galanta jednomyseľne odporúča predkladateľom
materiálov tieto predkladať komplexne - t.i. k novému návrhu vždy priložiť ai pôvodné
znenie, ako aj dôvodovú správu.
3. Legislatívno-právna komisia MsZ žiada vedúceho odd. právneho a VO o poskytnutie
informácie, či existuje interná smernica MsÚ, ktorá reguluje tvorbu nových všeobecne
záväzných nariadení, ako aj noviel VZN, a o predloženie tejto smernice na ďalšie zasadnutie
legislatívno - právnej komisie.

Ing. Zoltán Horváth
predseda komisie

Zapísala: Ingrid Szabó, tajomníčka komisie

