ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie finančnej a správy majetku MsZ v Galante,
konaného dňa 10.06.2019 o 16.00 hod. v malej zasadačke MsÚ Galanta
Predseda finančnej komisie:

Peter Závodský

Členovia finančnej komisie:

Mgr. László Biró
Ing. Štefan Marczibányi
Ing. Augustín Popluhár
PhDr. Marta Vajdová

Ospravedlnení:

Mgr. Nikolas Mezei
JUDr. Peter Zelinka

Program:
1) Otvorenie
2) Informatívna správa o činnosti a hospodárení spoločnosti Galantaterm s.r.o. za rok 2018
3) Informatívna správa o činnosti a hospodárení spoločnosti Galandia s.r.o. za rok 2018
4) Informatívna správa o činnosti a hospodárení spoločnosti Bysprav s.r.o. za rok 2018
5) Návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nebytový priestor – ul.
Vajanského 909, Galanta
6) Koncepcia zabezpečenia zimnej údržby na území mesta a mestských častí v zimnom
období 2019/2020
7) Návrh na III. úpravu rozpočtu TsMG na rok 2019
8) Návrh na V. úpravu rozpočtu mesta na rok 2019
9) Návrh VZN, ktorým sa mení VZN mesta Galanta č. 7/2016 o výške mesačných príspevkov
na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a nákladov v školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta
10) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Galanta č. 47/2009 o zásadách
hospodárenia s majetkom mesta
11) Žiadosť o zaradenie pozemkov do ÚPN
12) Žiadosť o vydanie súhlasu s výstavbou na pozemkoch mesta a žiadosť o zámenu
pozemkov/GAWEST, s.r.o.
13) Žiadosť o odkúpenie pozemku/Juraj Duba
14) Ponuka na odpredaj podielov na vlastníctve pozemkov/Ing. Silvia Burlasová
15) Žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku mesta v k.ú. Galanta/M&S
GLOBWASH, a.s.
16) Žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku mesta v k.ú. Galanta/Simona Bogárová
17) Rôzne
18) Záver
Predložený program bol doplnený a upravený nasledovne:
Bod č. 17 – Zabezpečenie osláv 30. výročia založenia Denného centra na Švermovej ulici –
predbežný rozpočet
Bod. č. 18 – Žiadosť o účelovú dotáciu na zriadenie Tréningového centra mládeže na ZŠ
Štefánikova
Bod. č. 19 – Žiadosť o poskytnutie priestorov – Rodinné centrum Bambuľkovo
Bod. č. 20 – Regulované parkovanie za MSKS
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Bod. č. 21 – Predloženie projektového zámeru – Dobrá eMotion -zelené riešenia podporujúce
ekoturizmus pre cezhraničnú oblasť SK-AT

Zasadnutie komisie viedol predseda komisie p. Peter Závodský, ktorý privítal všetkých
prítomných na zasadnutí komisie, oboznámil prítomných s programom rokovania a zahájil
rokovanie.
Okrem členov finančnej komisie MsZ boli prítomní Ing. Juraj Srnka, PhD.- prednosta MsÚ,
Ing. Beáta Katonová - vedúca finančného a majetkového odd., Mgr. Daniela Amrichová vedúca OKSaŽP, Eva Vašáková – vedúca ORM, Mgr. Ivan Szolga – vedúci odd. právneho a
VO, Mgr. Lívia Gešková vedúca odd. spoločenských služieb, MVDr. Gábor Pallya – hlavný
kontrolór mesta, PhDr. Marcela Mazsárová – projektový manažér, Ing. Ján Poľakovský a Anna
Novotná - za TsMG, Štefan Varga - riaditeľ SŠZ, Martin Fukas – konateľ Bysprav, Ing. Miklós
Kocskovics – konateľ Galantaterm, spol. s r.o., Zoltán Szelle – konateľ TC Galandia, Zsolt
Takáč – poslanec MsZ, Mgr. Ulrika Ranincová, riaditeľka ŽŠ G.Dusíka, PaedDr. Erika
Kostolániová, riaditeľka ŽŠ SNP, PaedDr. Radoslav Forro, riaditeľ ŽŠ Štefánikova, Hajnalka
Oláh, riaditeľka ŽŠ Z.Kodálya s VJM, PaedDr. Jolana Kožová, riaditeľka MŠ Nová Doba,
Renáta Vravková, riaditeľka MŠ Clementisove sady, PaedDr. Oľga Slušňáková, riaditeľka MŠ
SNP, Mgr. ElvíraTarová, riaditeľka MŠ Sever, Ladislav Bús

K bodu č. 2:
Informatívna správa o činnosti a hospodárení spoločnosti Galantaterm s.r.o. za rok 2018
- predkladal: Ing. Kocskovics
Pripomienky:
P. Závodský:
− považuje za plytvanie financií, že nebolo valné zhromaždenie na Slovensku, uznesenia
mohli byť prijaté aj na Slovensku
Ing. Popluhár:
− dotazoval sa, či bolo na rokovaní rozšírenie dozornej rady
Ing. Kocskovics:
− uviedol, že bolo, ale neboli prítomní zo strany SPP, a.s.
Ing. Popluhár:
− uviedol, že nerozumie tomu, že v súvahe sú záväzky voči zamestnancom ku koncu roku
2018 skoro na nule
P. Závodský:
− na Ing. Kocskovicsa - do konania MsZ na túto otázku dať odpoveď
Mgr. Biró:
− k valnému zhromaždeniu – dotazuje sa, či už bolo valné zhromaždenie v zahraničí a kedy,
k ceste na Island – čo bolo dôvodom, koho myšlienka to bola, kto o tom rozhodol
Ing. Kocskovics:
− uviedol, že boli už mimo Slovenska, teraz boli pozvaní Islanďanmi
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MVDr. Pallya:
− uviedol, že Galantaterm spol. s r.o. nie je v dobrom stave, čo sa týka budúcnosti, nemocnica
je silný ekonomický partner – prebehli rekonštrukcie, je potrebné sa zamýšľať ako naplniť
príjem
Ing. Popluhár:
− uviedol, že spôsob rozdeľovania hospodárskeho výsledku a presun príspevkov do
sociálneho fondu by mal byť jednotný
Finančná komisia berie predloženú informatívnu správu na vedomie a odporúča ju
predložiť na rokovanie MsZ.
Finančná komisia požaduje vyčísliť náklady spojené s valným zhromaždením na
Islande, ktoré boli hradené z rozpočtu mesta Galanta prípadne z rozpočtu spoločnosti
Galantaterm, spol. s r.o.

K bodu č. 3:
Informatívna správa o činnosti a hospodárení spoločnosti Galandia s.r.o. za rok 2018
- predkladala: Z. Szelle
Finančná komisia berie predloženú informatívnu správu na vedomie a odporúča ju
predložiť na rokovanie MsZ.

K bodu č. 4:
Informatívna správa o činnosti a hospodárení spoločnosti Bysprav s.r.o. za rok 2018
- predkladal: M. Fukas
Finančná komisia berie predloženú informatívnu správu na vedomie a odporúča ju
predložiť na rokovanie MsZ bez pripomienok.

K bodu č. 5:
Návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nebytový priestor – ul.
Vajanského 909, Galanta
- predkladal: M. Fukas
Finančná komisia odporúča MsZ schváliť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na
uvoľnený nebytový priestor, vyvolávaciu cenu odporúča stanoviť vo výške 120 €/m2/rok.

K bodu č. 6:
Koncepcia zabezpečenia zimnej údržby na území mesta a mestských častí v zimnom
období 2019/2020
- predkladal: Ing. Poľakovský
Finančná komisia predloženú koncepciu prerokovala a odporúča v súvislosti so
zabezpečením zimnej údržby rozpočtovať finančné prostriedky na:
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- obstaranie multifunkčného vozidla HOLDER RASCO v 4 splátkach (1 splátka vo výške
31.600 € v r. 2019). Komisia odporúča dať do podmienok verejného obstarávania
poskytnutie bezplatného servisu vozidla.
- 2 ks zametacích strojov CRAMER vo výške 7.200 €
- personálne, prevádzkové a materiálové náklady vo výške 14.144 €
- náklady na trvalé označenie ulíc informačnými tabuľami vo výške 3.000 €

K bodu č. 7:
Návrh na III. úpravu rozpočtu TsMG na rok 2019
- predkladal: Ing. Poľakovský
Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predložený návrh rozpočtu s nasledovnou
pripomienkou:
- komisia odporúča zvýšenie kapitálového príspevku z rozpočtu mesta na výmenu hernej
zostavy na detskom ihrisku na sídl. SNP zo 4.000 € na 5.500 €.

K bodu č. 8:
Návrh na V. úpravu rozpočtu mesta na rok 2019
- predkladala: Ing. Beáta Katonová
K predloženému návrhu na V. úpravu rozpočtu mesta odzneli nasledovné pripomienky:

Bežné príjmy
111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Odôvodnenie: zvýšenie príjmov na kapitole výnos dane z príjmov fyzických osôb
poukázaný územnej samospráve o 217922,69 € na základe vyššieho očakávania oproti
rozpočtovej sume v hodnote 5 749 158,04 € na rok 2019. (viď príloha č.1)
5 749 796,04

217 922,69

5 967 718,73

Pripomienka FK: Bez pripomienok

133013 DSO za uloženie odpadu
Odôvodnenie: zvýšenie príjmov na základe skutočného plnenia poplatky za drobný
stavebný odpad za obdobie III/2019, I/2019, IV/2019 v celkovej sume 1 720,80 €, ktoré
slúžia na vynaložené náklady spojené s nakladaním s odpadmi. (viď príloha č.2 )
2 264,00

1 720,80

Pripomienka FK: odporúča MsZ schváliť

Bežné výdavky
01.8.0
641001

Transféry príspevkovým organizáciám
príspevok pre TsMG na činnosť - zimná údržba
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3 984,80

Odôvodnenie: zvýšenie transféru na zimnú údržbu vo výške 17 144 €. (viď príloha č.3 )
0,00
17 144,00
17 144,00
Pripomienka FK: odporúča MsZ schváliť

04.7.3

Cestovný ruch

637004

Všeobecné služby
Odôvodnenie: zvýšenie finančných prostriedkov vo výške 2 000 € na zabezpečenie
výdavkov ohľadom podpisu zmluvy s mestom Ustrzyki Dolne dňa 14.09.2019 na území
mesta Galanta (viď príloha č. 4)
1 500,00
2 000,00
3 500,00

Pripomienka FK: odporúča MsZ schváliť

05.1.0
637004

Nakladanie s odpadmi
Všeobecné služby
Odôvodnenie: zvýšenie finančných prostriedkov vo výške 1 720,80 € na činností súvisiace
s odpadovým hospodárstvom. (viď príloha č.5)
1 000,00
1 720,80
2 720,80

Pripomienka FK: odporúča MsZ schváliť

09.
641006

Primárne vzdelávanie
Transféry v rámci verejnej správy, rozpočtovej organizácii
Odôvodnenie: zvýšenie finančných prostriedkov na dotáciu na obedy zadarmo pre žiakov
základných škôl od 1.9.2019. Na základe novely zákona o dotáciách v pôsobnosti
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR deti v posledných ročníkoch materských
škôl majú od 1.1.2019 a žiaci základných škôl od 1.9.2019 budú mať obedy zadarmo. (viď
príloha č. 6). Mesto po zapracovaní nevyhnutných požiadaviek rozpočtu, navrhuje
vyhovieť požiadavke vo výške 75% pri všetkých školách. Z uvedených dôvodov žiadame
navýšenie finančných prostriedkov v celkovej výške 15 863 €.
ZŠ Štefánikova

4 125,00

ZŠ G. Dusíka

3 150,00

ZŠ SNP

3 000,00

ZŠ Z. Kodálya sa VJM

5 588,00
15 863,00

15 863,00

Pripomienka FK: Finančná komisia odporúča vyhovieť požiadavke škôl na 100 %, nakoľko aj riaditelia jednotlivých
škôl sa vyjadrili, že nimi požadované finančné prostriedky na technické vybavenie školských jedální
je nevyhnutné. Finančná komisia odporúča taktiež ponechať na kapitole finančnú rezervu vo výške
8.400 €.

09.

Primárne vzdelávanie
originálne kompetencie z podielových daní
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Odôvodnenie: zvýšenie finančných prostriedkov na originálne kompetencie financované z
podielových daní . V súvislosti novely zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR deti v posledných ročníkoch materských škôl majú od
1.1.2019 a žiaci základných škôl od 1.9.2019 budú mať obedy zadarmo, v každej ŠJ musí
dôjsť k navýšeniu počtu zamestnancov (príloha č. 6). Žiadame o navýšenie finančných
prostriedkov na mzdy a odvody v celkovej výške 23 840 €, a to pre:
ŠJ ZŠ Štefánikova

6 320,00

ŠJ ZŠ Dusíka

4 880,00

ŠJ ZŠ SNP

5 760,00

ŠJ ZŠ Kodálya

6 880,00
23 840,00

23 840,00

Pripomienka FK: odporúča MsZ schváliť

Kapitálové výdavky
06.2.0
717002

Rozvoj obci
Rekonštrukcia a modernizácia
Odôvodnenie: zvýšenie finančných prostriedkov na realizáciu projektu "Wifi pre mesto
Galanta" vo výške 1 917,63 €.(viď príloha č.7)
750,00
1 917,63
2 667,63

Pripomienka FK: odporúča MsZ schváliť

09.

Primárne vzdelávanie

700

Transféry v rámci verejnej správy, rozpočtovej organizácii
Odôvodnenie: zvýšenie finančných prostriedkov - kapitálové výdavky na dotáciu na
obedy zadarmo pre žiakov základných škôl od 1.9.2019. Na základe novely zákona o
dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR deti v posledných
ročníkoch materských škôl majú od 1.1.2019 a žiaci základných škôl od 1.9.2019 budú
mať obedy zadarmo. (viď príloha č.6). Mesto po zapracovaní nevyhnutných požiadaviek
rozpočtu, navrhuje vyhovieť požiadavke vo výške 75% pri všetkých školách. Z uvedených
dôvodov žiadame navýšenie finančných prostriedkov v celkovej výške 82 838 €.
ZŠ Štefánikova
22 875,00
ZŠ G. Dusíka
16 088,00
ZŠ SNP
27 450,00
ZŠ Z. Kodálya sa VJM
16 425,00
0,00
82 838,00
82 838,00

Pripomienka FK: Finančná komisia odporúča vyhovieť požiadavke škôl na 100 %, nakoľko aj riaditelia jednotlivých
škôl sa vyjadrili, že nimi požadované finančné prostriedky na technické vybavenie školských jedální
je nevyhnutné.

01.8.0
641001

Transféry príspevkovým organizáciám
kapitálový transfer pre TsMG - herné zostavy na Detské ihrisko SNP Galanta
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Odôvodnenie: zvýšenie finančných prostriedkov na herné zostavy na Detské ihrisko SNP
vo výške 4 000 € (viď príloha č.3)
0,00
4 000,00
4 000,00
Pripomienka FK: komisia odporúča MsZ schváliť zvýšenie kapitálového príspevku z rozpočtu mesta na výmenu hernej
zostavy na detskom ihrisku na sídl. SNP zo 4.000 € na 5.500 €.

01.8.0
641001

Transféry príspevkovým organizáciám
kapitálový transfer pre TsMG - 2 ks zametacie stroje Cramer s radlicou
Odôvodnenie: zvýšenie transféru vo výške 7 200 € na 2 ks zametacieho stroja Cramer
KM 80H s radlicou v súvislosti s vykonávaním zimnej údržby. (viď príloha č. 3)
0,00
7 200,00
7 200,00

Pripomienka FK: odporúča MsZ schváliť

05.6.0

Nakladanie s odpadmi
Multifunkčné vozidlo na zimnú údržbu na 4 splátky
Odôvodnenie: zvýšenie finančných prostriedkov na multifunkčné vozidlo na zimnú údržbu
na 4 splátky, do rozpočtu 2019 požadovaná výška je 31 600 €. (viď príloha č.8)
0,00
31 600,00
31 600,00

Pripomienka FK: odporúča MsZ schváliť

Finančné operácie – výdavky
01.7.0
814001

Transakcie verejného dlhu
Vklad do majetku TC Galandie
Odôvodnenie: zvýšenie peňažného vkladu do kapitálových fondov spoločnosti Galandia
spol. s r.o. v celkovej výške 31 520,06 € na základe Žiadosti o finančnú výpomoc na
zabezpečenie chodu a prevádzkových nákladov, nutných opráv a údržby spoločnosti
Galandia, spol sr.o. (viď príloha č. 9)
92 164,00
31 520,06
123 684,06

Pripomienka FK: odporúča MsZ schváliť

Presun bežných finančných prostriedkov na krytie kapitálového výdavku:
06.2.0

Realizácie cyklotrasy v rámci mestského rozpočtu
schválený rozpočet

717001
04.5.1
635006
01.1.1
635006

Návrh na úpravy

96 430,00

Rozpočet po úprave

46 651,75

143 081,75

-15 000,00

20 000,00

Cestná doprava - dopravné značenie
35 000,00

Výdavky verejnej správy - výpočtová technika /notebooky/
15 000,00

-10 000,00
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5 000,00

04.5.1
635006
09.

Spolu

Cestná doprava - údržba miestnych komunikácií a chodníkov
70 000,00

-4 040,75

65 959,25

17 611,00

-17 611,00

0,00

234 041,00

0,00

234 041,00

školstvo - Príspevok na rekreáciu pre ZŠ SNP

Pripomienka FK: Na zasadnutie komisie bol prizvaný p. Ladislav Bús, aby členom komisie ozrejmil problematiku naviac
prác. Finančná komisia konštatuje, že stavba je síce ukončená, ale nie je hotová a nie je kvalitná.
Vzhľadom na skutočnosť, že naviac práce musia byť zaplatené, komisia odporúča rozpočtovať
uvedenú čiastku, nesúhlasí však s predloženým krytím kapitálového výdavku.

Presun bežných finančných prostriedkov v rámci kapitoly 03.1.0 - Mestská polícia (viď príloha č. 10)
03.1.0
Mestská polícia
Návrh na úpravy
Rozpočet po úprave
635006
200,00
450,00
650,00
635004
300,00
-300,00
0,00
635003
150,00
-150,00
0,00
Spolu
650,00
0,00
650,00
Pripomienka FK: odporúča MsZ schváliť

Presun finančných prostriedkov v rámci oddelenia -Oddelenie komunálnych služieb a životného
prostredia (viď príloha č. 11)
05.6.0
Ochrana životného prostredia
Návrh na úpravy
Rozpočet po úprave
637004
0,00
14 038,00
14 038,00
05.1.0
Nakladanie s odpadmi
717002
14 038,00
-14 038,00
0,00
Spolu
14 038,00
0,00
14 038,00
Pripomienka FK: odporúča MsZ schváliť

Finančná komisia odporúča predložený návrh úpravy rozpočtu doplniť nasledovne:
− navýšiť finančné prostriedky na kapitole školstva na technické vybavenie školských jedální
o 41.754 € . Celková výška finančných prostriedkov bude 140.000 €.
− navýšiť kapitálový príspevok na výmenu hernej zostavy na detskom ihrisku na sídl. SNP
o 1.500 €
− navýšiť finančné prostriedky o sumu 3.334,74 € na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na
pozemkoch od p. Burlasovej a p.Hyžu
− rozpočtovať finančné prostriedky vo výške 2.000 € na kapitole Zariadenia sociálnych
služieb – Denné centrá
− rozpočtovať finančné prostriedky – účelovú dotáciu pre SŠZ vo výške 13.700 € na zriadenie
Tréningového centra mládeže na ZŠ Štefánikova
Finančná komisia odporúča upraviť návrh rozpočtu v zmysle pripomienok a takto
spracovaný návrh V. úpravy rozpočtu mesta odporúča predložiť MsZ na schválenie.
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K bodu č. 9:
Návrh VZN, ktorým sa mení VZN mesta Galanta č. 7/2016 o výške mesačných príspevkov
na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a nákladov v školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta
- predkladala: Mgr. Gešková
Finančná komisia odporúča pre základné školy zavedenie 2. finančného pásma na nákup
potravín a pre materské školy zavedenie 3. finančného pásma na nákup potravín
Takto upravený návrh VZN odporúča predložiť MsZ na schválenie.
Finančná komisia predložený návrh VZN prerokovala i s riaditeľmi základných
a materských škôl v zriaďovacej pôsobnosti mesta Galanta, ktorí s predloženým návrhom
súhlasili.

K bodu č. 10:
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Galanta č. 47/2009 o zásadách
hospodárenia s majetkom mesta
- predkladal: Mgr. Szolga
Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predložený návrh VZN s nasledovnými
pripomienkami:
- doplniť v čl. 10 ods. 8 o písm. j) v nasledovnom znení:
„j) povinnosť nájomcu akceptovať výpoveď prenajímateľa z dôvodu vyššej moci“
- doplniť v čl. 11 ods. 2 písm. c) nasledovný text:
c) iným spôsobom na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva „za podmienok
dodržania zákona č. 138/1991 Zb. Zákon o majetku obcí v znení neskorších zmien
a doplnkov, Tretia časť, § 9a bod9.“
- v čl. 11 ods. 4 zrušiť písm. d) a e). Písmená a), b) a c) nahradiť novým znením:
„a) prenájmu pozemku na účely výstavby verejne prístupných parkovísk, spevnených
plôch a účelových komunikácií v prípade, ak sa jedná o dočasné stavby maximálne
na dobu 4 rokov v rozsahu výmery nepresahujúcej plochu 800 m2,
b) umiestnenia letných terás, ktoré nie sú pevnými stavbami na maximálnu dobu 4 roky,
c) prenájmu pozemku za účelom zriadenia staveniska na dobu maximálne 24 mesiacov
v rozsahu výmery nepresahujúcej plochu 1.000 m2.“

K bodu č. 11:
Žiadosť o zaradenie pozemkov do ÚPN
- predkladala: E.Vašáková
Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predložený zámer rozšírenia plôch cintorína
v k.ú. Hody bez pripomienok.

K bodu č. 12:
Žiadosť o vydanie súhlasu s výstavbou na pozemkoch mesta a žiadosť o zámenu
pozemkov/GAWEST, s.r.o.
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Materiál bol stiahnutý z rokovania komisie vedúcim odd. právneho a verejného obstarávania.

K bodu č. 13:
Žiadosť o odkúpenie pozemku/Juraj Duba
- predkladal: Mgr. Szolga
Finančná komisia súhlasí s predajom predmetného pozemku, avšak v súčasnosti nie je
možná na tomto pozemku individuálna bytová výstavba. Preto komisia odporúča, aby
oddelenie právne a verejného obstarávania MsÚ vyvolalo rokovanie s p. Dubom za účelom
ozrejmenia jeho možností ďalšieho postupu (napr.: žiadosť o zmenu územného plánu, resp.
výstavba občianskej vybavenosti, resp. ponuky iného vhodného pozemku na odkúpenie vo
vlastníctve mesta Galanta). Zároveň komisia žiada doložiť stanovisko oddelenia školstva.

K bodu č. 14:
Ponuka na odpredaj podielov na vlastníctve pozemkov/Ing. Silvia Burlasová
- predkladal: Mgr. Szolga
Finančná komisia odporúča MsZ schváliť odkúpenie spoluvlastníckych podielov na
pozemkoch parc.č. 826/130 a parc.č. 827/100 k.ú. Galanta v zmysle druhej ponuky a to 37,50
€/m2 , t.j. za kúpnu cenu pozemku vo výške 16.675,12 € v dvoch splátkach do 31.12.2020.
Finančná komisia odporúča zapracovať do rozpočtu na rok 2019 finančné prostriedky
vo výške 8.337,56 €.

K bodu č. 15:
Žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku mesta v k.ú. Galanta/M&S
GLOBWASH, a.s.
- predkladal: Mgr. Szolga
Finančná komisia odporúča MsZ schváliť pre žiadateľa zriadenie vecného bremena na
pozemku KNC parc.č. 1460 vo vlastníctve mesta v k.ú. Galanta za účelom uloženia
kanalizačnej, vodovodnej a elektrickej prípojky. Výšku jednorazovej odplaty odporúča
stanoviť v zmysle prílohy č. 1 k Zásadám zriadenia vecného bremena na pozemkoch vo
vlastníctve mesta Galanta alebo znaleckým posudkom.

K bodu č. 16:
Žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku mesta v k.ú. Galanta/Simona
Bogárová
- predkladal: Mgr. Szolga
Finančná komisia odporúča MsZ schváliť pre žiadateľku zriadenie vecného bremena na
pozemku KNE parc.č. 838/60 vo vlastníctve mesta v k.ú. Galanta za účelom uloženia
vodovodnej prípojky. Výšku jednorazovej odplaty odporúča stanoviť v zmysle prílohy č. 1 k
Zásadám zriadenia vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta Galanta alebo
znaleckým posudkom.
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K bodu č. 17:
Zabezpečenie osláv 30. výročia založenia Denného centra na Švermovej ulici – predbežný
rozpočet
Finančná komisia odporúča rozpočtovať na kapitole Zariadenia sociálnych služieb –
Denné centrá finančné prostriedky vo výške 2.000 €. O rozdelení finančných prostriedkov
rozhodne komisia sociálno-zdravotná a bytová MsZ.

K bodu č. 18:
Žiadosť o účelovú dotáciu na zriadenie Tréningového centra mládeže na ZŠ Štefánikova
- predkladal: Š. Varga
Pripomienky:
P.Závodský:
- dotazuje sa, kto bude prijímateľom dotácie vzhľadom k tomu, že na žiadosti sú podpísané
tri organizácie
Zs Takáč:
- prijímateľom dotácie bude Správa športových zariadení
Ing. Marczibányi:
- dotazoval sa na možnosť spravenia bezpečného priechodu
Finančná komisia odporúča MsZ schváliť poskytnutie účelovej dotácie vo výške 13.700
€.
Komisia odporúča, aby oddelenie rozvoja mesta zabezpečilo súhlas okresného
dopravného inšpektorátu na zriadenie bezpečného priechodu pre chodcov medzi štadiónom FC
Slovan a ZŠ Štefánikova.

K bodu č. 19:
Žiadosť o poskytnutie priestorov – Rodinné centrum Bambuľkovo
Na zasadnutie komisie bola predložená žiadosť Rodinného centra Bambuľkovo na
poskytnutie priestorov a to vzhľadom na skutočnosť, že priestory základnej školy na Švermovej
ulici, v ktorých pôsobia musia opustiť. Rodinné centrum Bambuľkovo prejavilo záujem
o uvoľnené priestory na Vajanského ulici.
Pripomienky:
Mgr. Amrichová:
- upozornila, že priestory na Vajanského ulici sú podľa jej názoru malé a z hygienického
hľadiska nevyhovujúce
Mgr. Biró:
- uviedol, že by bolo dobré porozmýšľať nad vytvorením komunitného centra

11

P.Závodský:
- uviedol, že sa už v minulosti zaoberal opravou budovy v parku a zriadením komunitného
centra, taktiež vytvorením mestského informačného centra
Mgr. Biró:
- uviedol,že boli vyčíslené náklady na rekonštrukcia budovy v parku vo výške cca 200.000 €
Finančná komisia odporúča, aby vedúca oddelenia spoločenských služieb preverila, či
niektorá zo základných škôl nemá voľné priestory, ktoré by mohli byť rodinnému centru
Bambuľkovo poskytnuté. V prípade, že nebudú voľné žiadne iné priestory, odporúča poskytnúť
nebytový priestor v správe spoločnosti Bysprav, spol. s r.o.

K bodu č. 20:
Regulované parkovanie za MSKS
Na zasadnutie komisie bol predložený materiál týkajúci sa regulovaného parkovania za
MsKS.
Mgr. Biró:
- uviedol, že komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja prijala
stanovisko, v ktorom žiadala materiál predložiť na rokovanie príslušných komisií. Z tohto
dôvodu chcel, aby bol materiál predložený a prerokovaný na zasadnutí finančnej komisie.
P.Závodský:
- podporí zriadenie parkovacieho automatu za MsKS a taktiež za MsÚ
E. Vašáková:
- je potrebné riešiť, kto bude prevádzkovateľom automatu
Finančná komisia sa stotožňuje so stanoviskom komisie obchodu, služieb, cestovného
ruchu a regionálneho rozvoja MsZ a komisie investičnej výstavby, životného prostredia,
kultúrnych pamiatok, dopravy a verejného poriadku MsZ a odporúča materiál predložiť na
rokovanie MsZ.

K bodu č. 21:
Predloženie projektového zámeru – Dobrá eMotion -zelené riešenia podporujúce
ekoturizmus pre cezhraničnú oblasť SK-AT
- predkladala: PhDr. Mazsárová
Finančná komisia odporúča uchádzať sa o predložený projekt a odporúča ho podporiť
predbežne avizovanou sumou vo výške 5% zo 100.000 €.

Peter Závodský v.r.
predseda komisie
Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová
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