Záznam
z I. zasadnutia Komisie obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja
zo dňa 15.01.2019
V Galante dňa 16.01.2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Predseda komisie Mgr. László Biró v úvode privítal nových aj staronových členov
komisie. Otvoril zasadnutie a predložil návrh programu rokovania (viď. nižšie), ktorý členovia
komisie jednomyseľne schválili.

15. januára 2019 o 14,00 hod.
Program:
1. Otvorenie
2. Plán činnosti komisie 2019 - 2022
3. Žiadosť o predĺženie nájmu k nebytovému priestoru na ul. Vajanského 909 v správe
Bysprav spol. s r.o. Galanta – nájomca Sara AL spol. s r.o. (prevádzka cukrárne a zmrzliny)
4. Návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nebytový priestor na ul.
Hlavná č. 946 v Galante o podlahovej ploche 22,49 m2 v správe spol. Bysprav spol. s r.o.
Galanta
5. Vyhodnotenie podujatia „Vianoce v Galante“ a Silvester 2018“
6. Projektový zámer – informatívna správa
7. Rôzne
8. Záver

K bodu č. 2
Plán činnosti komisie 2019 – 2022
Mgr. Biró – je to plán na najbližšie 4 roky, vždy je však možnosť zapracovať doň nové body, aj
priebežne počas komisií a sám predniesol dva návrhy – zapracovať bod o rozšírenie spolupráce
s novým partnerským mestom z Poľska, aby sme mali partnerov v krajinách V4. Táto tematika
bola predmetom rokovania už aj predchádzajúcich komisií. Druhý bod – pokračovanie
organizovania podujatia Dni Kecskemétu.
Mgr. Kolek – poznamenal, že bude potrebné zrušiť uznesenie o nadviazaní partnerskej
spolupráce s mestom Lešno, nakoľko mesto Lešno napokon neprejavilo záujem o spoluprácu.
Mgr. Gál – z plánu činnosti komisie vyzdvihol body, ktoré sú pre neho zaujímavé a podstatné.
Tiež navrhol riešiť vybudovanie prístrešku pred kaplnkou na starom cintoríne.
Mgr. Amrichová – vysvetlila zaradenie niektorých bodov do plánu činnosti a ozrejmila
súvislosti s nimi. Navrhla doplniť nový bod - program odpad. hospodárstva 2016-2020 – TTSK

ho ešte nevydal vyhláškou. Pohrebisko starého cintorína je uzavreté, uskutoční sa tam ešte
zopár pohrebov a nebude sa tam už pochovávať. Nie je potrebné riešiť prístrešok pred
kaplnkou, tie financie by využila radšej na opravu domu smútku na novom cintoríne.
Mgr. Biró – dodal, že aj počas roka je možné zaradiť do činnosti komisie nové projekty, vízie.
Ako príklad uviedol, že z iniciatívy tejto komisie bola zriadená Pamätná izba Z. Kodálya
v severnom krídle NgK, trvalo to cca rok, ale podarilo sa to a radi by sme v tomto smere
pokračovali. Bol členom užšej pracovnej skupiny pri príprave izby Kodálya a bol by rád, aby sa
z tejto komisie niekto zúčastnil tejto užšej prac. skupiny k izbe Duchoňa. Z hľadiska turizmu to
má veľký význam, môžeme využiť ostatné priestory sev. krídla kaštieľa na vytvorenie takýchto
pamätných miestností.
Stanovisko komisie OSCRaRR:
Návrh plánu činnosti Komisie OSCRaRR na roky 2019 – 2022 členovia komisie jednomyseľne
schválili s nasledujúcimi poznámkami:
- zapracovať bod o rozšírenie partnerských miest o poľské mesto,
- zapracovať bod organizovania podujatia Dni Kecskemétu,
- zapracovať bod Program odpadového hospodárstva 2016-2020.

K bodu č. 3
Žiadosť o predĺženie nájmu k nebytovému priestoru na ul. Vajanského 909 v správe Bysprav
spol. s r.o. Galanta – nájomca Sara AL spol. s r.o. (prevádzka cukrárne a zmrzliny)
Materiál predložil M. Fukas, konateľ Bysprav spol. s r.o.
Mgr. Gál – mal otázky ohľadne náležitostí žiadosti a sumy prenájmu, na kt. mu pán konateľ
odpovedal. V poslednom čase videl, že priestory fungujú ako skladisko zariadenia, fungovala
tam v minulosti aj cukráreň s terasou, ktorá sa zničila počas zatepľovania budovy, odvtedy sa
priestory neotvorili.
M. Fukas – o tieto priestory nemal dlho nikto záujem, je to veľký priestor. Nájomca si vždy
predlžuje zmluvu na rok.
Stanovisko Komise OSCRaRR:
Komisia predložený materiál prerokovala a jednomyseľne ho odporučila predložiť na
rokovanie Mestského zastupiteľstva v Galante bez pripomienok.
K bodu č. 4
Návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nebytový priestor na ul.
Hlavná č. 946 v Galante o podlahovej ploche 22,49 m2 v správe spol. Bysprav spol. s r.o.
Galanta
Materiál predložil M. Fukas, konateľ Bysprav spol. s r.o.
Stanovisko Komise OSCRaRR:
Komisia predložený materiál prerokovala a jednomyseľne ho odporučila predložiť na
rokovanie Mestského zastupiteľstva v Galante bez pripomienok.
K bodu č. 5
Vyhodnotenie podujatia „Vianoce v Galante“ a Silvester 2018“
Materiál predložila Mgr. Amrichová, vedúca OKS. Vychádzalo sa z hodnotenia Riaditeľstva
tohto podujatia, kde boli rôzne názory, či v podujatí pokračovať alebo nie.

Mgr. Biró – víta návrh presunúť podujatie pred MsKS, profesionálny program organizovať len
prvý a posledný deň podujatia, zapojiť MsKS a využiť aj vnútorné priestory.
Mgr. Kolek – vychádzalo sa tiež z toho, že vo forme akej je to teraz organizované, to nemá
zmysel. Kult. programy s ohľadom na dĺžku podujatia, je možné pripraviť len v takej forme ako
to bolo. Preto navrhli organizovať profesionálne programy len na začiatku a na konci
podujatia, ostatné vystúpenia organizovať v spolupráci so školami. Program môže tiež trvať tri
dni, jeden víkend, s úderným programom v priestoroch MsKS, kde odpadnú náklady na
zastrešenie a všetko s tým súvisiace. Riaditeľstvo nebolo jednoznačné v tomto rozhodnutí,
obáva sa však, že primátor tieto návrhy nebude akceptovať. Veľmi ťažko sa tiež pracuje na
poslednú chvíľu. Jednoznačne súhlasí so skrátením trvania tohto podujatia.
Mgr. Amrichová – zrušili sa už aj tradičné tvorivé dielne, nebol o ne záujem. Keď sa
pripravovalo toto podujatie, pôvodná verzia bola v užšej forme, zmenilo sa to však na
poslednú chvíľu.
Mgr. Biró – nevieme konkurovať vianočným trhom vo veľkých mestách. Vieme urobiť vianočný
koncert, ale na veľký program nemá mesto fin. prostriedky.
Mgr. Gál – vidí progres v organizácii podujatia, je potrebné v tom pokračovať. Tiež sa mu páči
myšlienka skrátiť podujatie, zaujímal sa o predstavu využitia budovy MsKS a jeho okolia na
rozmiestnenie atrakcií pre deti.
Mgr. Kolek – deti sa vonku v zime dlho nezdržia, skôr sa schovajú v interiéri, vieme do
programu zahrnúť aj tvorivé dielne, nejaké vianočné premietanie, MsKS má rôzne priestory,
všetky sú využiteľné. Námestie pred MsÚ je obrovské, stále bude budiť dojem, že tam nikto
nie je. V MsKS je vestibul, veľkokapacitné toalety, cukráreň, kinosála, estrádna sála, bočná
ulička môže byt využitá pre drevené stánky. Aspoň raz by to vyskúšal a uvidíme aký to bude
mať efekt. Z rozpočtu nie sme schopní pripraviť profesionálny program na 7 dní. Amatérske
skupiny dnes už zadarmo nevystupujú, veľmi ťažko sa hľadajú účinkujúci. V roku 2017
participovali predajcovia občerstvenia na zabezpečení kult. programu, min. rok o to už nemali
záujem.
Mgr. Gál – prekvapilo ho, že príhovor primátora sa neuskutočnil zo zdravotných dôvodov.
Z akého dôvodu potom nemal príhovor viceprimátor?
Mgr. Amrichová – z našej strany bolo všetko dotiahnuté – časomiera, DJ, ozvučenie,
osvetlenie, spustenie štát. hymny a ohňostrojov, zabezpečenie toi-toi. Nemá informáciu,
prečo sa primátor s viceprimátorom nedohodli, kto prednesie príhovor.
Ing. Zeleňák – názov by mal zostať Vianočné trhy, všade vo svete sa to tak pomenúva a predaj
patrí k tomu, je to symbol Vianoc a tradícia. Súhlasí s presunom pred MsKS, na veľkej
otvorenej ploche pred MsÚ to vyzeralo prázdne a pôsobilo to neosobne.
Mgr. Biró – zaujímal sa, prečo navrhuje riaditeľstvo spustenie ohňostroja až po hymne?
Mgr. Kolek – upresnil, že keď sa spustila hymna a následne ohňostroj, nebolo štátnu hymnu
vôbec počuť.
M. Fukas – predniesol skúsenosť z mesta Sereď, kde o polnoci nechajú vybúchať ohňostroje
obyvateľom, oficiálny mestský ohňostroj bol o pol 1 aj s príhovorom. Konalo sa to tak už tretí
rok a ľudia sú už zvyknutí. Koná sa tiež novoročná zábava na námestí.
Mgr. Biró – je za, aby bol mestský ohňostroj o polnoci spustený až po štátnej hymne.
M. Tószegi – budúci rok budú opäť sprísnené podmienky predaja pyrotechniky, nakoľko v r.
2018 bolo na Slovensku zaznamenaných najviac zranení spôsobených pyrotechnikou.
Stanovisko Komise OSCRaRR:
Komisia predložený materiál prerokovala a jednomyseľne ho odporučila predložiť na
rokovanie Mestského zastupiteľstva v Galante s nasledovnou pripomienkou:

-

vrátiť sa k pomenovaniu podujatia na Vianočné trhy

K bodu č. 6
Projektový zámer – informatívna správa
Informatívnu správu predložila Mgr. Amrichová, vedúca OKS a predstavila zámer projektu.
Jeho hlav. cieľom je kultúrna a sociálna integrácia. Mesto Galanta by v rámci projektu
organizovalo filmový festival na amfiteátri, na ktorom by sa premietali filmy o jednotlivých
mestách, aby sa návštevníci oboznámili s jednotlivými mestami a ich históriou a kultúrou.
Hlavným gestorom projektu je poľské mesto Ustrzyki Dolne. Do prvej úpravy rozpočtu
zapracovala sumu 2000 € na spolufinancovanie podobných projektov, z tejto sumy by po
schválení projektu a jeho úspešnosti bola použitá suma 640 €. Projekt sa podáva vo februári,
cca tri mesiace sa bude vyhodnocovať. Komisia bude informovaná o výsledku projektu
a v prípade úspešnosti oznámi termíny jednotlivých podujatí.
Mgr. Kolek – po schválení projektu odporúča ihneď zvolať koordinačnú poradu, aby sa uzrejmil
termín podujatia, formáty filmov a pod.
F. Psota – nedá sa to zahrnúť do programu GT?
Mgr. Biró – nemiešal by to s trhmi, ale odporúča to organizovať ako samostatné podujatie. Ak
budú po úspešnosti projektu zrejmé dátumy jednotlivých podujatí, žiada p. Amrichovú
oznámiť ich termíny členom komisie, ak by mal niekto záujem aj z tejto komisie sa zúčastniť,
môžu byť súčasťou mestskej delegácie.
Mgr. Amrichová – je dobré sa zapojiť do takýchto projektov, ľudia sa navzájom spoznajú
a spoznajú cudzie krajiny a ich kultúru. Žiada odporučenie a schválenie spolufinancovania
v rámci úpravy rozpočtu.
Stanovisko:
Komisia zobrala informatívnu správu jednomyseľne na vedomie s poznámkou:
Komisia OSCRaRR odporúča schváliť úpravu rozpočtu o 2000 € na spolufinancovanie
projektov na podporu cestovného ruchu a predložiť tak na rokovanie Mestského
zastupiteľstva v Galante.
K bodu č. 7
Rôzne
Pošta Javorinka - Matúškovo
Mgr. Amrichová – na poslednom MsZ obdržala interpeláciu ohľadne možnosti zriadenia pošty
v mest. časti Javorinka. Slovenská pošta bola v tejto veci kontaktovaná a obdržaná odpoveď
bola v znení, že bude pošta v Matúškove priebežne monitorovaná, následne sa vyhodnotí
obslužnosť zákazníkov, čakacie rady a posúdi sa potreba úpravy hodín pre verejnosť
s plánovanou účinnosťou od 1.3.2019.
Ing. Zeleňák – ako Javorinčan upresnil, že Pošta pre občanov, ktorí pracujú, nie je dostupná.
Jediný deň je streda, kedy je otváracia doba dlhšia, vtedy sa tam nedá dostať.
TC Galandia
Mgr. Biró – zadaný termín ukončenia obnovy TC Galandia na ministerstve je december 2019.
Galandia nemá konateľa od januára, navrhnutý bol pán Danko, nezískal však väčšinu poslancov
MsZ. Pán primátor sa vyjadril, že navrhne p. Szelleho, takže ak nedôjde k zmenám, na

najbližšom MsZ sa bude hlasovať.
Je vyčíslená hodnota rekonštrukcie, reálne to však môže byť menej aj viac, nie je to ešte
vysúťažené. Komisia invest. výstavby navrhla zvolať odbornú prac. skupinu, ktorá bude
mesačne predkladať materiály.
Z. Szelle – staviteľ aquaparku v Trnave mu ponúkol pomoc v súvislosti s obnovou TC Galandia.
Priklonil by sa k tomu, čo hovoril člen komisie inv. vystavby, Ing. arch. Slahučka, aby sa projekt
zredukoval na tie činnosti a opravené bolo len to čo je súrne potrebné. Ostatné by sa dotiahlo
za prevádzky. Ak bude zvolený, pokúsi sa to dotiahnuť do úspešného konca.
Mgr. Biró - prvým krokom je vymenovanie konateľa, potom len zostáva dúfať, že sa to dokončí.
Záver
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
Zapisovateľka komisie: Mgr. Andrea Sláviková

