Záznam
z IV. zasadnutia Komisie obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja
zo dňa 11.10.2018
V Galante dňa 15.10.2018
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 4.9.2018
a) Budova bývalého CVČ – komisia odporúča doplnenie materiálu využitia budovy
bývalého CVČ o cenovú ponuku na asanáciu budovy a cenovú ponuku na komplexnú
rekonštrukciu budovy.
b) Daň z ubytovania – komisia odporúča spracovať úpravu VZN so zavedením
diferenciácie dane z ubytovania – po voľbách.
c) Kontrolná činnosť – komisia odporúča vykonanie kontroly, prípadne štátneho
stavebného dohľadu v rodinnom dome na ul. Železničiarska ako i v budove bývalého
mäsiarstva na Mierovej ul.
3. Cyklostratégia mesta Galanta
4. OTZ „Vianoce v Galante“ a Silvester 2018 – materiál sa doplní po ďalšom prac.stretnutí
5. Návrh rozpočtu OKS na rok 2019
6. Kontrolná činnosť miestnej dane z ubytovania – informatívna správa
7. TC Galandia – informatívna správa
8. Monotematická izba Z. Kodálya – ústna informácia
9. Rôzne
10. Záver
K bodu č. 2
Kontrola plnenia úloh zo dňa 6.6.2018
a) Budova bývalého CVČ – Mgr. Amrichová informovala o cene pri zbúraní budovy cca.
100 - 150 tisíc. €, sanácia (prestavba) v hodnote 180 - 200 tis. € v prípade užívania
ako školské zariadenie; prestavba na iný účel, napr. ubytovňa - plus 200 tisíc. €,
nakoľko je potrebné vybudovať soc. zariadenia pre izby a pod.
Mgr. Biró – je to dobrý podklad do komisií v budúcom roku. Navrhol by však
prebudovať stavbu napr. na mestský penzión s turistickou kanceláriou na prízemí. Aj
keby sa tam vrátila CVČ, stále to bude výhodnejšie ako zbúrať budovu a stavať
nanovo.
Mgr. Kolek – nebúral by to úplne, tiež odporúča prestavbu.
Mgr. Biró – top atrakcia mesta je kaštieľ, turistickú kanceláriu by sústredil v tejto
lokalite.

Stanovisko komisie OSCRaRR:
Komisia v zmysle kontroly plnenia úloh materiál prerokovala a jednomyseľne zobrala
informatívnu správu na vedomie s návrhom nezbúrať budovu, ale vybudovať školské
zariadenie prípadne TIK a mestský penzión.
b)

Daň z ubytovania – komisia odporúča spracovať úpravu VZN so zavedením
diferenciácie dane z ubytovania – po voľbách.

c)

Kontrolná činnosť – komisia odporúča vykonanie kontroly, prípadne štátneho
stavebného dohľadu v rodinnom dome na ul. Železničiarska, ako i v budove bývalého
mäsiarstva na Mierovej ul.

Stanovisko komisie OSCRaRR:
Komisia v zmysle kontroly plnenia úloh jednomyseľne odporučila preložiť materiál na
najbližšie rokovanie a doplniť o kontrolu rodinného domu na ul. Športová.
K bodu č. 3
Cyklostratégia mesta Galanta
Mgr. Biró – cyklotémy začínajú ožívať po celom Slovensku, my na tom začíname teraz
pracovať a zaujíma ho, ako je na tom mesto s projektmi a podobne. Na komisiu si prizval aj
pani Szokolovú, členku OZ MAS Galanta.
Ing. Krišková – poskytla informácie ohľadne cyklostratégie mesta.
S. Szokolová – informovala, že TTSK na FB zdielala cyklostratégiu celého TTSK
na pripomienkovania, požiadala mesto o doplnenie do 15.10. Má pripomienky aj
k cyklostratégii, ktorá bola zverejnená na mestskej stránke. Tiež dodala, že na projekt „Po
stopách vodných mlynov“ dostala dotáciu z TTSK na celý projekt.
Ing. Krišková – keď sa schvaľuje takýto strategický dokument, mesto to musí zverejniť a mali
by to poslať elektronicky na každý mestský úrad. Žiadny takýto materiál však TTSK nezaslal,
nebude to cyklostratégia TTSK. Je to stratégia Cykloklubu. Materiál zverejnený na
webstránke mesta bol vypracovaný po viacerých rokovaniach s odborníkmi, zohľadnené
všetky aktuálne cesty, šírky, oddychové zóny, prešlo to Komisiou investičnou atď. na
celkovom výkrese sú trasy cyklotrás, ktoré sú zapracované v územnom pláne mesta. Toto je
len stratégia, keď sa bude robiť čiastkový projekt pre konkrétnu lokalitu a ulicu, všetky
lokálne možnosti tam budú zapracované. Cyklostratégia mesta je všeobecný dokument,
potom sa priamo v teréne vytýčia konkrétne trasy a pod.
Mgr. Kolek – z tejto komisie raz vzišlo prijatie zamestnanca zodpovedného za CR, dal návrh
na posilnenie ORM o zamestnanca s náplňou koordinátora dopravy.
Mgr. Biró – navrhol, aby sa po voľbách vytvorila užšia pracovná skupina, ktorá sa bude
stretávať k téme cyklotrás osobitne.
S. Szokolová – v závere pozvala členov komisie na podujatie „Stretnutie cyklošov“ dňa 27.10.
Stanovisko Komise OSCRaRR:
Komisia predložený materiál prerokovala a jednomyseľne odporučila:
- pripomienkovať Cyklostratégiu TTSK do 15.10.2018
- posilniť Oddelenie rozvoja mesta o 1 zamestnanca s prac. náplňou: koordinátor dopravy
- objednať 1 ks infotabule s označením mapy „Po stopách vodných mlynov“ za mesto

Galanta, ktorá bude osadená na Mierovom námestí.
K bodu č. 4
OTZ „Vianoce v Galante“ a Silvester 2018
Materiál predložila Mgr. Amrichová , vedúca OKS. Materiál predložený ako bol pripravený na
všetky komisie, po Kom. kultúry však nastala zmena v termíne, a to od 15. - 21. decembra.
MsKS už pracuje na novom zložení kultúrneho programu, Ing. Srnka už dopracoval 2000 € na
finančné zabezpečenie. Na Riaditeľstve trhov bolo predložených viac alternatív, odporučil sa
termín 14. – 18.12. a mesto by participovalo na programe zasvecovania adventných sviec.
Pán primátor však na Komisii kultúry predložil iný návrh, ktorý komisia akceptovala a pracuje
sa v tomto duchu.
Mgr. Kolek – 7 dní trhov sa mu zdá zbytočných. Ale pracovníčka MsKS už celý deň pracuje na
programe, aby zazmluvnila účinkujúcich. Snažili sa vyjsť v ústrety primátorovi, navrhli
spoločnú predstavu a rieši sa program.
Mgr. Biró – nevidí zmysel predlžovania programu, je za pôvodný návrh Riaditeľstva
vianočných trhov.
Mgr. Amrichová – na riaditeľstve trhov sa dohodlo, že Silvester sa konať meste nebude,
uskutoční sa polnočný a detský ohňostroj. Týmto sa ušetrí na ozvučení, osvetlení, DJ-ovi, SBS
a pod.
Stanovisko Komise OSCRaRR:
Komisia predložený materiál OTZ „Vianoce v Galante“ neprerokovala.
Komisia predložený materiál Silvester 2018 zobrala jednomyseľne na vedomie a odporúča
ho predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Galante.
K bodu č. 5
Návrh rozpočtu OKS na rok 2019
Materiál predložila vedúca OKS, Mgr. Amrichová.
Mgr. Kolek – zaujalo ho, či sa suma za celoplošný odchyt holubov nedáva do rozpočtu 2019?
Mgr. Amrichová – polemizovala, či to dať do rozpočtu alebo nie, teraz sa na streche úradu
osadili tzv. klietky na holuby, majú vydržať 8-9 mesiacov, uvidíme ako sa to osvedčí. Zaujímal
ju návrh periodicity dní Kecskemétu, či podujatie organizovať ročne alebo dvojročne.
Mgr. Kolek – navrhuje určite ročne, aj Dni Paksu, alebo sa v tom vymyslí nejaký systém
s názvom napr. Dni partnerských miest a pod.
Mgr. Biró – tiež navrhuje každoročné podujatia partnerských miest. Prípadne aj festival
partnerských miest, ale s 5 ročným odstupom, aby sa bližšie zoznámili aj naše partnerské
mestá.
Mgr. Kolek – zaujímal sa o sumu za nákup zberných nádob.
Mgr. Amrichová – na potreby GT každoročne zabezpečuje veľké 1100 litrové kontajnery. Tie
sa zničia na podujatiach. Nová položka je údržba starého cintorína. Týka sa to tých starých
hrobov, ktoré sa stanú majetkom mesta, bude sa tam objednávať tzv. generel na údržbu
a čistenie pribl. každé dva roky. Upriamila pozornosť a vysvetlila nové položky – túlavé psy,
stavba kolumbária, nové zberné vozidlo.
F. Psota – suma k živ. prostrediu sa mu zdá nízka.
Mgr. Amrichová – je to suma na revitalizáciu drobnej zelene, osadenie betónových košov,
lavičiek a podobne. Kruhové objazdy – výsadbu riešia TsMG, avšak nie všetky patria mestu.

Stanovisko Komise OSCRaRR:
Komisia predložený materiál prerokovala a zobrala jednomyseľne na vedomie bez
pripomienok a odporučila ho predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Galante.
K bodu č. 6
Kontrolná činnosť miestnej dane z ubytovania – informatívna správa
Materiál predložila Mgr. Sláviková, bude sa ďalej pokračovať v predkladaní informatívnych
správ z ďalších kontrol.
Stanovisko Komise OSCRaRR:
Komisia predložený materiál prerokovala a zobrala jednomyseľne na vedomie.
K bodu č. 7
TC Galandia – informatívna správa
Stanovisko Komise OSCRaRR:
Komisia predložený materiál prerokovala a zobrala jednomyseľne na vedomie.
K bodu č. 8
Monotematická izba Z. Kodálya – ústna informácia
Materiál predložila vedúca OKS, Mgr. Amrichová a pozvala všetkých prítomných na podujatie
dňa 23.10. Tiež dodala, že v rozpočte 2019 rozpočtovala aj pokračovanie pamätnej izby
ďalšiemu velikánovi (napr. Duchoň, Haydn), tento rozpočet však skončil pod čiarou rozpočtu.
Mgr. Biró – poďakoval oddeleniu pani Mgr. Amrichovej a organizačnému tímu, ktorý sa tejto
izbe venoval. Spravil sa veľký kus práce. Je to produkt, ktorý pritiahne veľa návštevníkov do
mesta. Treba dotiahnuť dobrý marketing, aby to malo úspech. Ak sa podarí dotiahnuť sochu
Kodálya, bude to kompletné. Tiež pozval členov komisie o 16-tej hod. na slávnostné
otvorenie pamätnej izby a na slávnostný galavečer o 19-tej hodine v MsKS.
Stanovisko Komise OSCRaRR:
Komisia predložený materiál prerokovala a zobrala jednomyseľne na vedomie bez
pripomienok.
K bodu č. 9
Rôzne
a) Návrh odmien neposlancom
Mgr. Biró – navrhol odmenu členovi komisie – neposlancovi v plnej výške, t.j. 140 €.
Stanovisko Komise OSCRaRR:
Komisia návrh výšky odmeny jednomyseľne schválila.
b)

Príprava projektov

Mgr. Amrichová – informovala členov, že pripravujeme projekt s mestom Oroszlany

v Maďarsku, kde sa nachádza kaštieľ Esterházyovcov. Žiaci ZŠ by navštevovali naše mestá
a do projektu sme zahrnuli aj jeden infokiosk. Bola na rokovaní v Dun. Strede, kde s pani
Vašiovou hovorili o projektoch. Teraz sú vydané malé projekty, začiatkom budúceho roku
budú vyhlásené aj väčšie.
Mgr. Biró – žiadal o sledovanie týchto projektov. V budúcnosti je možné osloviť aj mesto
Tata, kde je tiež Esterházyovský kaštieľ.
Mgr. Amrichová – začiatkom novembra ide s kolegyňou Slávikovou na exkurziu, kde bude
možnosť sa inšpirovať úspešnými projektmi na rakúsko-talianskej hraničnej oblasti.
Záver
Úlohy:
a) Daň z ubytovania – Komisia odporúča spracovať úpravu VZN so zavedením
diferenciácie dane z ubytovania.
Z: Ing. Srnka PhD.
T: do termínu najbližšej komisie
b) Kontrolná činnosť – Komisia odporúča vykonanie kontroly, prípadne štátneho
stavebného dohľadu v rodinnom dome na ulici Železničiarska, Športová ako
i v budove bývalého mäsiarstva na Mierovej ulici.
Z: Mgr. Psota
T: do termínu najbližšej komisie
c) Posilniť Oddelenie rozvoja mesta o 1 zamestnanca s prac. náplňou: koordinátor
dopravy.
Z: Mgr. Psota
T: v najbližšej dobe

Po prerokovaní všetkých schválených bodov rokovania komisie pán Mgr. László Biró všetkým
prítomným poďakoval za účasť, spoluprácu v uplynulých rokoch a ukončil rokovanie.

Mgr. László Biró v.r.
predseda komisie

Zapísala: Mgr. Andrea Sláviková

