Zápisnica
zo zasadnutia Komisie kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante
konaného dňa 17. 12. 2019
Prítomní:
Predseda komisie:
Členovia komisie:
Ospravedlnení:
Ďalej boli prítomní:
Hostia:

Mgr. Peter Kolek
Milan Bičan, Rudolf Mézes, Peter Tomič
Bohuslav Laššu, PaedDr. Anna Piláriková, PaedDr. Peter Černý PhD.

Mgr. Lívia Gešková - vedúca oddelenia spoločenských služieb MsÚ,
Mgr. Zuzana Morovičová- vedúca oddelenia všeobecnej a vnútornej
správy MsÚ, Mgr. Daniela Amrichová - vedúca oddelenia komunálnych
služieb a životného prostredia MsÚ
Zapisovateľka komisie: Eva Poláková
Predseda komisie Mgr. Peter Kolek privítal hostí a členov komisie na zasadnutí. Oboznámil ich
s programom, ktorý bol jednomyseľne schválený. Oznámil, že ako predseda komisie a poslanec
MsZ vedie zasadnutie komisie posledný krát, nakoľko bol menovaný od 01. 01. 2020 do funkcie
riaditeľa MsKS.
Mgr. Kolek Ján-súčasný riaditeľ MsKS odchádza do dôchodku. Keďže sa pán Bičan vzdá funkcie
v komisii kultúry v jeho prospech, Mgr. Kolek Ján bude novým členom komisie kultúry
a medzimestských vzťahov.
Program:
1) Kontrola plnenia úloh.
2) Vyhodnotenie činnosti komisie za II. polrok 2019 (v tom návrh odmien pre členov
komisie – odborníkov z radov občanov za 2. polrok 2019) .
3) Návrh Výzvy č.2 na podávanie projektov na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta
v roku 2020.
4) Priebežná informácia o príprave reprezentačného plesu mesta 2020.
5) Návrh plánu práce komisie na I. polrok 2020
6) Rôzne.
1) Kontrola plnenia úloh:
a) Úloha z predošlých zasadnutí :
Informovať členov komisie o stave nadviazania partnerských vzťahov s mestom Eisenstadt
na decembrovom zasadnutí komisie.
Z: Mgr. Amrichová
Mgr. Amrichová – uviedla, že mesto Galanta bolo vyzvané TTSK, cez ktorý sa primárne začala
riešiť spolupráca s mestom Eisenstadt, ako už informovala na predchádzajúcich zasadnutiach
komisie. Informovala, že dňa 5. 11. 2019 sa uskutočnila exkurzia z mesta Galanta do Eisenstadtu,
zúčastnili sa jej viceprimátor mesta Mgr. Psota a pani Mažárová ako projektová manažérka.
V rámci programu komunikovali s pánom Bieberom z mestskej rady Eisenstadtu ako aj s pánom
Veselým z Esterházy Betriebe GmbH, kde sa rokovalo ohľadom navrhnutej spolupráce zo strany
nášho mesta a nadviazania partnerských vzťahov medzi mestom Galanta a mestom Eisenstadt. Pán
Bieber ich informoval, že táto vec ešte nebola predložená mestskej rade Eisenstadtu. V mesiaci
január 2020 bude listom oslovené mesto Eisenstadt za účelom pozvania ich delegácie do nášho
mesta.
Úloha: Podať informáciu členom komisie pri nových skutočnostiach ohľadom spolupráce
s mestom Eisenstadt.
Z: Mgr. Amrichová
b) Úloha z novembrového zasadnutia:
Informovať o možnosti preplácania cestovných nákladov členom jednotlivých komisií MsZneposlancom, pri služobnej ceste delegácií do partnerských miest z poverenia mesta.
Z: prednosta MsÚ
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Informáciu podala Mgr. Morovičová -vedúca oddelenia všeobecnej a vnútornej správy MsÚ.
Mgr. Morovičová – informovala, že cestovné náhrady sú poskytované v zmysle zákona
o cestovných náhradách č.283/2002 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorý umožňuje
vyplácanie cestovných náhrad len zamestnancom, t.j. zamestnancom MsÚ a poslancom MsZ. Nie je
možné ich vyplácať iným osobám, teda žiaľ ani členom komisií-neposlancom.
Úloha sa vypúšťa zo sledovania, nie je možné vyplácať cestovné náhrady v rozpore so
zákonom.
c) Preveriť možnosti zmeny-pomenovania ulice vo vnútrobloku sídliska SNP od OD Lidl po
Okresný súd- po významnom tlačiarovi Samuelovi Neufeldovi, podať informáciu členom komisie
na dnešnom rokovaní.
Z: Mgr. Zuzana Morovičová
Mgr. Morovičová – informovala o jednotlivých postupoch a krokoch, ktoré boli v tejto veci
podniknuté. Na doručený list OZ SHALOM bola zaslaná oficiálna odpoveď, že mesto Galanta si
cení ich aktivitu a snahu, ale bolo by zmätočné ,aby sa pomenovávala ulica v ulici. Táto ulica má
svoje pomenovanie- je to SNP. Avšak mesto sa nebráni tomu, aby navrhovaný názov po takejto
významnej osobnosti mala niektorá nová ulica v meste, prípadne aby bol realizovaný pamätník tejto
významnej osobnosti v uvedenej lokalite. Následne sa z iniciatívy pána Struhára uskutočnilo
neformálne stretnutie, kde on vyjadril nesúhlas s týmto stanoviskom mesta a zároveň nesúhlas
s pomenovaním inej novej ulice po Samuelovi Neufeldovi. Zároveň informovala, že toto
premenovanie by sa určite dotklo aj verejnosti, obyvateľov mesta.
p. Tomič – uviedol, že sa to týka aj jeho, Sídl. SNP je názov jednej časti mesta-ulice, jedná sa
o 400-500 ľudí, ktorí tu bývajú a všetci by si museli meniť doklady.
p. Bičan – skonštatoval, že v prvom rade musíme prihliadať na obyvateľov mesta.
Úloha sa vypúšťa zo sledovania, v zmysle vysvetlenia Mgr. Morovičovej by sa premenovanie
danej lokality dotklo obyvateľov mesta, na základe toho komisia nemôže dať kladné
stanovisko k návrhu OZ SHALOM. Odpoveď zo strany mesta Galanta bola zaslaná OZ
SHALOM.
2) Vyhodnotenie činnosti komisie za II. polrok 2019 (v tom návrh odmien pre členov
komisie – odborníkov z radov občanov za 2. polrok 2019):
Predseda komisie vyhodnotil účasť členov komisie na zasadnutiach v II. polroku 2019 a navrhol
vyplatenie odmien pre členov komisie - odborníkov z radov občanov za II. polrok 2019 v plnej
výške, vzhľadom na to, že pracovali progresívne a zodpovedne.
S jeho návrhom všetci prítomní členovia súhlasili.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante prerokovala „Vyhodnotenie
činnosti komisie a aktivity členov za II. polrok 2019“, berie ho na vedomie a odporúča
vyplatenie odmien pre členov komisie - odborníkov z radov občanov za II. polrok 2019 v plnej
výške. Návrh tvorí prílohu zápisnice.
3) Návrh Výzvy č. 2 na podávanie projektov na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta
v roku 2020:
Materiál bol doručený všetkým členom komisie spolu s pozvánkou.
Mgr. Kolek P. – uviedol, že navrhol zmenu do Výzvy č.2 - do oprávnených nákladov zahrnúť aj
náklady na občerstvenie a stravu – limitované v maximálnej výške 30% poskytnutej dotácie. Je to
z toho dôvodu, že sa naňho obrátilo viacero OZ, ktoré organizujú významné medzinárodné
podujatia a potrebujú zabezpečiť pre hostí a účinkujúcich stravovanie niekedy aj na viacej dní.
Doteraz si tieto náklady nemohli zahrnúť do oprávnených nákladov.
S touto zmenou všetci prítomní členovia súhlasili.
Mgr. Gešková – upozornila, že na základe záverov z kontroly NKÚ bolo z výzvy vynechané, že
príjemcom dotácie môžu byť právnické osoby, ktorých zakladateľom resp. zriaďovateľom je mesto.
Mgr. Kolek P. – informoval, že finančné prostriedky na plánované tradičné podujatia tieto
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organizácie dostanú, len inou formou ako dotačnou, zaradili sa priamo do rozpočtu.
Mgr. Gešková – ďalej informovala, že na základe kontroly z NKÚ nebude mesto požadovať
predloženie čestného vyhlásenia, či štatutárny orgán žiadateľa bol alebo nebol odsúdený za trestný
čin proti majetku - tieto skutočnosti bude preverovať právnik mesta. Taktiež nebude požadovať ani
čestné vyhlásenie o tom, či má alebo nemá pohľadávky voči mestu a organizáciám zriadenými
a založenými mestom – to tiež preverí právne oddelenie. Z výzvy boli tieto požiadavky na povinné
prílohy k žiadosti vynechané.
Upozornila ešte, že do príloh vo výzve bude potrebné doplniť:
- v žiadosti t. j. príloha č. 1 – „merateľné ukazovatele projektu“
- v zúčtovaní dotácie t. j. príloha č. 2 – „vyhodnotenie merateľných ukazovateľov projektu“.
Členovia komisie s doplnením týchto ukazovateľov do príloh súhlasila.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante prerokovala „Návrh Výzvy č. 2
na podávanie projektov na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v roku 2020“, ktorú
odporúča zverejniť so zmenami, ktoré odzneli. Uzávierka podávania projektov do 15. januára
2020 do 16.00 hod.
p. Mézes – upozornil na to, že budúci rok sa uskutoční ďalší ročník Kodályových dní, ktoré sa
konajú každý tretí rok. Doteraz bolo v rozpočte na toto podujatie vyčlenených 6 000 €.
Mgr. Kolek P. – odporučil poskytnutie týchto financií a apeloval na členov komisie, aby pokiaľ sa
dá, podporili toto podujatie vo výške 6 000 € pri prerozdeľovaní dotácií.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante odporúča podporiť XXVIII.
ročník Kodályových dní organizovaných v roku 2020 dotáciou z rozpočtu mesta vo výške
6 000 €.
4) Priebežná informácia o príprave reprezentačného plesu mesta 2020:
Mgr. Amrichová – informovala, že plesový výbor zasadal doteraz 3x. Oboznámila prítomných
podrobne s pripravovaným kultúrnym programom plesu, moderátoroch podujatia, doplnením
cimbalovej hudby a prezentácie vín do priestorov foyeru MsKS, nákladoch na ozvučenie,
osvetlenie, výzdobu a fotostenu. Uviedla, že pozvánky sú vytlačené, vstupné bolo určené na 40 € na
osobu, zvýšila sa stravná jednotka na 29 € na osobu, cattering a stravu bude zabezpečovať Stredná
odborná škola obchodu a služieb v Galante, ktorá sa zapojila do prieskumu trhu.
Ďalej uviedla, že sa oslovili sponzorskými listami partneri, hlavne firmy pôsobiace na území mesta
a bankové inštitúcie. Zatiaľ sa podarilo získať 250 € od firmy Brovedani, ostatné oslovené firmy už
tento rok nevedia prispieť sponzorsky na ples, darovali ceny do tomboly. Firma Samsung sa zatiaľ
nevyjadrila.
V tejto súvislosti sa opýtala, či by sa určitá čiastka z rezervy, ktorá zostala z finančných
prostriedkov na poskytovanie dotácií v oblasti kultúry, nedala presunúť „per rollam“ na
dofinancovanie reprezentačného plesu mesta.
Prítomní členovia komisie súhlasili a odporúčajú poskytnutie finančných prostriedkov z rezervy na
poskytovanie dotácií v oblasti kultúry vo výške 2 000 € formou účelového príspevku pre MsKS na
dofinancovanie reprezentačného plesu mesta.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante prerokovala „Priebežnú
informáciu o príprave reprezentačného plesu mesta 2020“, berie ju na vedomie a odporúča
poskytnutie finančných prostriedkov „per rollam“ z rozpočtu mesta na r. 2019 – zo zostatku
rezervy na poskytovanie dotácií v oblasti kultúry vo výške 2 000 € formou účelového
príspevku pre MsKS na dofinancovanie reprezentačného plesu mesta.
5) Návrh plánu práce komisie na I. polrok 2020:
Materiál bol zaslaný členom komisie spolu s pozvánkou.
K predmetnému materiálu odzneli na zasadnutí komisie nasledujúce doplňujúce návrhy:
p. Mézes – navrhol doplniť do plánu práce komisie v súvislosti s organizovaním Kodálových dní
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v r.2020 bod „Informácia o príprave XXVIII. ročníka Kodályových dní“ do mesiaca apríl a bod
„Vyhodnotenie XXVIII. ročníka Kodályových dní“ do mesiaca jún.
Ďalej informoval prítomných, že na železničnej stanici pri pamätnej tabuli Zoltána Kodálya sú
umiestnené betónové popolníky, jeden priamo pod tabuľou a je tam vyhradené miesto na fajčenie,
čo je podľa neho nedôstojné. Uviedol, že to bude tlmočiť aj pánovi primátorovi, zatiaľ sa pokúsil
vybaviť ich presunutie s náčelníkom stanice.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante odporúča vedeniu mesta, aby
rokovalo s vedením železnice o možnosti presunutia vyhradeného miesta na fajčenie mimo
pamätných tabúľ umiestnených na budove železnice v Galante.
Mgr. Amrichová – keďže v tomto roku sa neuskutočnili „Dni Kecskemétu“ a zostali tam na to
určené nevyčerpané finančné prostriedky, navrhla, aby sa skúsili s MsKS dohodnúť na termíne
konania tohto podujatia v roku 2020, aby už vedeli osloviť partnerov z Kecskemétu s konkrétnymi
termínmi.
Mgr. Kolek – uviedol, že na januárové zasadnutie komisie vie pripraviť termíny, s ktorými je
možné uvažovať. Vzhľadom na organizovanie tohto podujatia navrhol doplniť do plánu práce na
január bod „Informácia o príprave podujatia Dni Kecskemétu“.
Úloha pre zapisovateľku komisie:
Prizvať na januárové zasadnutie komisie aj riaditeľa MsKS - Mgr. Petra Koleka k bodu
„Informácia o príprave podujatia Dni Kecskemétu“.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante prerokovala „Návrh plánu práce
komisie na I. polrok 2020“. Členovia komisie „Plán práce na I. polrok 2020“ po dopracovaní
doplňujúcich návrhov jednomyseľne schválili, tvorí prílohu zápisnice.
6) Rôzne:
A/
Mgr. Amrichová – podala informáciu, že Mesto Galanta sa pripojilo k ostatným mestám a finančné
prostriedky určené na polnočný silvestrovský ohňostroj vo výške 2 000 € budú zaslané Mestu
Prešov na zmiernenie mimoriadnych krízových udalostí, ktoré tam nastali v súvislosti s výbuchom
obytného domu. Bolo to rozposlané pánom primátorom všetkým členom MsZ, na základe ich
súhlasu sa spracoval podklad „per rollam“, ktorý išiel finančnej komisii a všetci členovia boli za.
Detský ohňostroj sa uskutoční 1. 1. 2020 o 18.00 hod.
B/
Mgr. Gešková – poďakovala sa v mene oddelenia spoločenských služieb MsÚ predsedovi komisie
Mgr. Petrovi Kolekovi za jeho zodpovednú prácu v komisii a výbornú spoluprácu.
Mgr. Kolek – poďakoval sa pani Geškovej za slová uznania a za spoluprácu, rovnako všetkým
členom komisie, s ktorými sa mu vynikajúco pracovalo a osobitne sa poďakoval zapisovateľke
komisie p. Polákovej za spoluprácu.
Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční v mesiaci január 2020, termín bude upresnený
pozvánkami.

Mgr. Peter Kolek v. r.
predseda komisie

V Galante dňa 18. 12. 2019
Zapísala: Eva Poláková
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