ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie finančnej a správy majetku MsZ v Galante,
konaného dňa 11.04.2017 o 16.00 hod. v malej zasadačke MsÚ Galanta
Prítomní:
Predseda finančnej komisie:

Peter Závodský

Členovia finančnej komisie:

Ing. Zoltán Horváth
Mgr. László Biró
MUDr. Richard Šimajlak
PhDr. Marta Vajdová

Zapisovateľka finančnej komisie:

Mgr. Katarína Kluchová

Ospravedlnený:

PaedDr. Peter Černý

Program:
1) Zahájenie
2) Výročné správy za rok 2016
a) TSMG
b) MSKS
c) SŠZ
3) Záverečný účet mesta a výročná správa mesta Galanta za rok 2016
4) Žiadosť o finančný príspevok/CSS Samaritán
5) Návrh na úpravu rozpočtu TSMG na rok 2017
6) Návrh na úpravu rozpočtu SŠZ na rok 2017
7) Návrh na III. úpravu rozpočtu mesta Galanta na rok 2017
8) Vyhodnotenie činnosti prevádzky na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu –
Kompostáreň Zámocká lúka a zámery jej ďalšieho rozvoja
9) Návrh na prevod majetku mesta Galanta do majetku TSMG – Kompostáreň Zámocká
lúka
10) Investičný zámer ParkHouse-uzatvorenie nájomnej zmluvy/GAWEST, s.r.o.
11) Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch mesta v k.ú.
Galanta/AGROREAL spol. s.r.o.
12) Organizačno-technická príprava XXXIII. ročníka Galantských trhov a návrh poplatkov za
prenájom predajných zariadení a príslušenstva počas konania Galantských trhov
13) Informatívna správa: poznávacie zájazdy po stopách rodiny Esterházy v Rakúsku – zmena
cien skupinového vstupného na rok 2017
14) Žiadosť o zníženie nájmu za NP na ul Hlavnej č. 944/Denisa Gyeráková
15) Žiadosť o predĺženie nájmu k NP na ul. Hlavnej s.č. 946/ K-PARTNER, s.ro..
16) Návrh podmienok na vyhlásenie OVS na nebytový priestor na ul. Hlavnej s.č. 945
17) Rôzne
18) Záver
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Predložený program bol doplnený a upravený nasledovne:
Bod č. 17 –Zmena ÚPN mesta Galanta – ul. Jazerná
Bod č. 18 – Zmena ÚPN mesta Galanta – rozšírenie hranice CMZ
Bod. č. 19 - Rôzne

K bodu č. 1:
Predseda komisie p. Peter Závodský privítal všetkých prítomných na zasadnutí komisie,
vyzval prítomných, aby si chvíľkou ticha uctili pamiatku zosnulého člena komisie Ing.
Františka Gauliedera. Predseda komisie oboznámil prítomných s programom rokovania
a zahájil rokovanie.
Okrem členov finančnej komisie MsZ boli prítomní Mgr. Miroslav Psota – prednosta MsÚ,
Lucia Galambosová –zástupkyňa prednostu MsÚ, Ing. Juraj Srnka, PhD.- vedúci fin. a maj.
odd, Ing. Zuzana Kopasová – za odd. ORM, Mgr. Ivan Szolga – vedúci odd. právneho a VO,
Mgr. Lívia Gešková a Mgr. Adriana Molnáriová – odd. spoločenských služieb, Mgr. Zuzana
Morovičová – OvaVS, Ing. Roman Miklošík – informatik, Mgr. Ján Kolek a Andrea
Csölleová – za MsKS, Ing. Zoltán Zelinka a Ing. Ján Poľakovský - za TsMG, Štefan Varga
a Eva Vargová - za SŠZ, Mgr. Anita Tušková a Ing. Mária Kuruczová – za DD Patria,
Dezider Šuhaj – konateľ TC Galandia.

K bodu č. 2:
Výročné správy za rok 2016
a) TSMG – predkladal Ing. Zelinka
b) MSKS predkladal Mgr. Kolek
c) SŠZ – predkladal p. Varga
a) TSMG:
Finančná komisia výročnú správu TSMG za rok 2016 a návrh na usporiadanie
výsledku hospodárenia berie na vedomie a odporúča MsZ schváliť výročnú správu
s pripomienkou doplnenia materiálu o informáciu ohľadom stavu vymáhania pohľadávky
voči dlžníkovi Pohrebné služby SONATA.
b) MSKS:
Finančná komisia výročnú správu MsKS za rok 2016 a návrh na usporiadanie
výsledku hospodárenia berie na vedomie a odporúča MsZ schváliť výročnú správu bez
pripomienok.
c) SŠZ:
Finančná komisia výročnú správu SŠZ za rok 2016 na vedomie a odporúča MsZ
schváliť výročnú správu bez pripomienok.

K bodu č. 3:
Záverečný účet a výročná správa mesta Galanta za rok 2016
- predkladal: Ing. Juraj Srnka, PhD.
Finančná komisia predložený záverečný účet mesta s výročnou správou za rok 2016
vrátane rozpočtových organizácií (DD Patria a školských zariadení) a návrh na usporiadanie
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výsledku hospodárenia berie na vedomie a odporúča predložiť MsZ na schválenie bez
pripomienok.
Predseda komisie vyjadril poďakovanie všetkým pracovníkom úradu, ktorí sa na
tvorbe Výročnej správy podieľali.

K bodu č. 4:
Žiadosť o finančný príspevok/CSS Samaritán
- predkladal: Ing. Juraj Srnka, PhD.
Finančná komisia konštatuje, že predložená žiadosť je bez stanoviska MsÚ. Finančná
komisia nateraz neodporúča žiadosti vyhovieť s tým, že žiadosť odporúča opätovne predložiť
na septembrové zasadnutie.

K bodu č. 5:
Návrh na úpravu rozpočtu TSMG na rok 2017
– predkladal : Ing. Zelinka
Finančná komisia odporúča spracovať a predložiť MsZ na schválenie úpravu rozpočtu
TsMG na rok 2017 tak, aby bola v súlade s úpravou rozpočtu mesta Galanta na r. 2017.

K bodu č. 6:
Návrh na úpravu rozpočtu SŠZ na rok 2017
- predkladal: p. Varga
Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predložený návrh na úpravu rozpočtu SŠZ na
rok 2017 bez pripomienok.

K bodu č. 7:
Návrh na III. úpravu rozpočtu mesta Galanta na rok 2017
- predkladal: Ing. Juraj Srnka, PhD.
Finančná komisia odporúča MsZ schváliť návrh na III. úpravu rozpočtu mesta na
rok 2017 s pripomienkami nasledovne:
Účelovo určené prostriedky prípadne k vráteniu do štátneho rozpočtu v celkovej výške
142 643,30 €, ktoré sa z prebytku vylučujú a to:
nevyčerp. finančné prostriedky z ENVI-PAK-u
4 007,06 €
nevyčerp. prísp. z recyklačného fondu
14 032,00 €
nevyčerp. fin. prostriedky na nákup nového servera
23 500,00 €
nevyčerp. fin. prostriedky na zabezp. digital. kamerového systému
10 000,00 €
nevyčerp. fin. prostriedky určené na maketu starej Galanty
2 000,00 €
nevyčerp. fin. prostriedky na vyznačenie turistických trás
4 999,68 €
preplatky zdravotného poistenia základných škôl
8 231,04 €
prídavok na dieťa
23,52 €
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nevyčerp. prostr. z nadácie ZSE na Piknik v tráve neog. kaštieľa v Galante
850,00 €
nevyčerp. prostriedky na opravu schodov Sv. Trojice v Hodoch
3 000,00 €
nevyč. prost. na odstr. star. plota a nové živé opl. medzi MŠ na Novej Dobe 2 000,00 €
finančné prostriedky na havarijné stavy z MV SR
70 000,00 €
Bežné výdavky
01.1.1
637031

Výdavky verejnej správy
Korekcia
Odôvodnenie: žiadame o navýšenie finančných prostriedkov na uhradenie korekcie
v súlade so závermi vládneho auditu RO pre ROP všetkých výdavkov vyplývajúcich
z verejného obstarávania predmetu zákazy „Revitalizácia mestského parku v Galante
(zabezpečenie spracovateľa projektovej dokumentácie)“ a predmetu zákazky „Obnova
severného krídla neogotického kaštieľa (zabezpečenie spracovateľa projektovej
dokumentácie)“.
0
11 000
+ 11 000

01.1.1
600

Výdavky verejnej správy
Nájomné za stan (Autoplachty – Vajda)
Odôvodnenie: žiadame o príspevok na prenájom stanu od spoločnosti Autoplachty –
Vajda po dobu 4-och mesiacov roku 2017 (apríl až júl).
0
3 890
+ 3 890
Pripomienka: Finančná komisia požaduje do konania MsZ podať informáciu o tom, koľko bolo
doteraz vynaložených finančných prostriedkov za prenájom stanu.
01.8.0
Transfery všeobecnej povahy
600
Oprava centrálnych detských ihrísk
Odôvodnenie: oprava centrálnych detských ihrísk je potrebná v zmysle protokolu
o vykonanej ročnej kontrole, podľa ktorého
boli zistené viaceré materiálové
a mechanické závady zariadení, ktoré môžu byť odstraňované len výhradným
dodávateľom značky HAGS. Ide o ihriská na sídlisku Revolučná, Nová Doba, Sever
a Clementisove Sady.
0
10 000
+ 10 000
01.8.0
600

Transfery všeobecnej povahy
Výmena okien a dverí na prevádzkovej budove
Odôvodnenie: z dôvodu havarijného stavu okien (netesnosť, zatekanie, nefunkčnosť
zatvárania) je potrebné pristúpiť ku komplexnej výmene všetkých okien. Vek týchto
okien a dverí je 27 rokov. Okná a dvere sú v súčasnosti z energetického ako aj
hydroizolačného hľadiska nefunkčné.
0
10 000
+ 10 000
01.8.0
Transfery všeobecnej povahy
600
Zvýšenie príspevku pre MsKS na kultúrny program GT
Odôvodnenie: na základe schváleného kultúrneho programu na XXXIII. ročník
Galantských trhov je nutné zvýšiť príspevok pre MsKS o 15 000 €.
25 000
40 000
+ 15 000
Pripomienka: Finančná komisia odporúča k zasadnutiu MsZ predložiť návrh na úpravu rozpočtu na
r. 2017 zo strany MsKS v súvislosti s touto požiadavkou, predložiť na zasadnutie MsZ
finálny variant.
01.8.0
Transfery všeobecnej povahy
600
Zvýšenie príspevku pre MsKS na nájomné za stan (Autoplachty – Vajda)
Odôvodnenie: MsKS žiada o príspevok na prenájom stanu od spoločnosti Autoplachty
– Vajda po dobu 5-tich mesiacov roku 2017 (august až december).
0
4 870
+ 4 870
Pripomienka: Finančná komisia odporúča k zasadnutiu MsZ predložiť návrh na úpravu rozpočtu na
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r. 2017 zo strany MsKS v súvislosti s touto požiadavkou.

04.5.1

Cestná doprava

635006

Oprava miestnych komunikácií
Odôvodnenie: pri schvaľovaní rozpočtu neboli schválené plánované prostriedky na
opravu miestnych komunikácií (rozpočet 60 000 €). Ide o bežné výdavky v rámci
cestnej dopravy, ktoré slúžia predovšetkým pre opravu miestnych komunikácií
a chodníkov v malom rozsahu, financovanie havarijných stavov napr. prepad
komunikácie, riešenie poistných udalostí v rámci poškodenia dopravných zariadení pri
dopravnej nehode a iné.
V I. úprave rozpočtu sa schválila suma 20 600 € v rozsahu nákladov na 5 mesiacov
v roku 2017. Žiadame o navýšenie na pôvodne požadovanú výšku za celý rok.
20 600
60 000
+ 39 400

635006

Dopravné značenie
Odôvodnenie: pri schvaľovaní rozpočtu neboli schválené plánované prostriedky na
dopravné značenie (rozpočet 25 000 €). Ide o bežné výdavky v rámci cestnej dopravy,
ktoré slúžia predovšetkým pre každoročnú obnovu vodorovného a zvislého dopravného
značenia, údržbu a výmenu starých, ukradnutých, prípadne znehodnotených
dopravných zariadení, zmenu, doplnenie a výmenu značenia na základe aktuálnych
požiadaviek obyvateľov a zmeny organizácie dopravy na území mesta. V I. úprave
rozpočtu sa schválila suma 10 000 € v rozsahu nákladov na 5 mesiacov v roku 2017.
Žiadame o navýšenie na pôvodne požadovanú výšku za celý rok.
10 000
25 000
+ 15 000

600

Zatváracie zariadenia
Odôvodnenie: žiadame o navýšenie finančných prostriedkov na obstaranie 125 ks
zatváracích zariadení na dvere - samozatvárače (tzv. Braná).
0
3 000
+ 3 000

Preklasifikácia kapitálových výdavkov na bežné výdavky v rámci kapitoly
06.4.0
700

Verejné osvetlenie
Ostatné kapitálové výdavky F.I.N.M.O.S.
76 300
55 200
- 21 100
06.4.0
Verejné osvetlenie
600
Oprava a údržba VO
65 000
86 100
+ 21 100
Odôvodnenie: jedná sa o presun finančných prostriedkov z kapitálových výdavkov na bežné
výdavky
z kapitoly 06.4.0 Verejné osvetlenie č. 719 Ostatné kapitálové výdavky FIN.M.O.S.
(76 300 – 21 100 = 55 200). Pri tvorbe rozpočtu bola zle zaradená požiadavka.

Presuny výdavkov v rámci bežných výdavkov MsP
Názov položky

Rozpočtované
na rok 2017

Zmena

Po úprave rozpočtu
2017

632003

Poštové a telekomunikačné služby

2 850

-2 850

0

632005

Telekomunikačné služby

0

2 850

2 850

633002

Výpočtová technika

1 000

-500

500

633003

Telekomunikačná technika

0

450

450

633006

Všeobecný materiál

2 500

-550

1 950

Položka

5

634003

Zákonné poistenie vozidiel

1 400

-500

900

635005

Servis údržba špec. techniky KS

2 500

1 700

4 200

637005

Ostatné špeciálne služby

500

-500

0

637012

Poplatky (za Rdst, kolky)

300

-160

140

637015

Poistenie budov

200

-100

100

160

810

0

11 900

637035 Dane TKO
637035/2 Koncesionárske poplatky

650
11 900

Úprava rozpočtu

Kapitálové výdavky
04.4.3
Výstavba
716

06.2.0
700

Prípravná a projektová dokumentácia
Odôvodnenie: žiadame o navýšenie rozpočtu na vykonanie geologického prieskumu na
území výstavby nájomných bytov. Prieskum je potrebné vykonať ešte pred
spracovaním ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.
0
2 050
+ 2 050

Rozvoj obcí
DC Javorinka
Odôvodnenie: žiadame o navýšenie finančných prostriedkov na úpravu a rozšírenie
spevnených plôch denného centra v Javorinke, v rámci úpravy by sa realizovalo aj
oprava strechy a prestrešenie altánku pri dennom centre vzhľadom k prípravám
k výročiu mestskej časti Javorinka.
5 000
8 500
+ 3 500

700

Bezpečné priechody
Odôvodnenie: žiadame o navýšenie finančných prostriedkov na dokončenie
bezpečných priechodov, jedná sa o zmluvný záväzok. Mesto sa uchádzalo o dotáciu vo
výške cca 14 000 € na realizáciu bezpečných priechodov, avšak mesto neuspelo ako
uchádzač. Vyhodnotenie žiadostí sa realizovalo v mesiaci marec tohto roku.
0
13 350
+ 13 350
Pripomienka: Finančná komisia odporúča k zasadnutiu MsZ predložiť informatívnu správu o
všetkých podaných projektoch aj s vyhodnotením.
700
Mulčovací stroj
Odôvodnenie: zakúpením ramenového mulčovača získajú TSMG technické vybavenie
na zabezpečenie kosenia na miestach, kde sú sťažené podmienky na tento výkon a je
ekonomicky nerentabilné nasadenie ručných koscov. Ide najmä o úseky popri
miestnych komunikáciách, kde sa nachádza rozšírená krajnica formou tzv. prehĺbeného
jarku.
0
12 500
+ 12 500
Pripomienka: Finančná komisia požaduje k zasadnutiu MsZ predložiť vysvetlenie a výpočet
ekonomickej rentability k uvedenému: „na tento výkon je ekonomicky nerentabilné
nasadenie ručných koscov“. Finančná komisia odporúča požiadavku riešiť formou
transferu Technickým službám.
700
Fontána na Mierovom námestí
Odôvodnenie: z dôvodu havarijného stavu je nutné vyčleniť prostriedky v rozpočte na
opravu fontány na Mierovom námestí. Problémom je pretekajúce dno, poškodenie
povrchovej úpravy ako aj poddimenzovanie výpuste fontány.
0
11 000
+ 11 000
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700

Protipožiarne dvojkrídlové dvere
Odôvodnenie: žiadame o navýšenie finančných prostriedkov na obstaranie
a namontovanie dvojkrídlových celopresklených oceľových protipožiarnych dverí.
0
4 200
+ 4 200

700

Protipožiarne jednokrídlové dvere
Odôvodnenie: žiadame o navýšenie finančných prostriedkov na obstaranie
a namontovanie jednokrídlových plných oceľových protipožiarnych dverí.
0
880
+ 880

Finančné operácie – výdavky
Výdavky s transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
Vklad do kapitálových fondov
Odôvodnenie: na základe žiadosti konateľa spoločnosti Galandia, spol. s .r.o. zo dňa
22.3.2017 žiadame o vklad do kapitálového fondov spoločnosti na zabezpečenie chodu a
krytia prevádzkových nákladov od apríla do septembra 2017 (6 mesiacov).
10 000
83 500
+ 73 500
Pripomienka: Finančná komisia konštatuje, že podklady predložené k žiadosti sú nepostačujúce.
Finančná komisia odporúča k zasadnutiu MsZ predložiť vyhodnotenie prvých 3
mesiacov s účtovnou závierkou za 3 mesiace, predložiť projekciu do 31.12.2017 na
mesačnej báze (kumulatívne)
800

Z predloženého návrhu na III. úpravu rozpočtu mesta finančná komisia neodporúča

schváliť:
01.8.0
600

Transfery všeobecnej povahy
Výroba brány vrátane informačnej tabule na cintoríne v Nebojsi
Odôvodnenie: na základe poslaneckej požiadavky a rovnako vznesenej úlohy zo
zasadnutia občianskych výborov je potrebné zabezpečiť výrobu novej vstupnej brány
na cintorín v mestskej časti Nebojsa a doplniť aj novú informačnú tabuľu.
0
1 110
+ 1 110
Pripomienka: Finančná komisia odporúča zabezpečiť bránu a informačnú tabuľu v rámci vlastnej
réžii TsMG.
01.8.0
Transfery všeobecnej povahy
600
Oprava chodníka na starom cintoríne
Odôvodnenie: chodník na starom cintoríne je vo veľmi poškodenom stave pričom hrozí
spôsobenie zranenia obyvateľom mesta, preto žiadame o vyčlenenie prostriedkov
v rozpočte mesta na jeho opravu.
0
1 400
+ 1 400
Pripomienka: Finančná komisia odporúča opraviť chodník v rámci vlastnej réžii TsMG..
01.8.0
Transfery všeobecnej povahy
600
Prijatie dvoch nových pracovníkov do TPP na úsek starostlivosti o zeleň
Odôvodnenie: na základe vznesenej požiadavky komisie investičnej výstavby, ŽP, KP
D a RR ako aj vedenia mesta žiadame o navýšenie finančných prostriedkov na mzdy
dvoch pracovníkov + prevádzková réžia, ktorí by zabezpečovali odbornú starostlivosť
o zeleň v meste a mestských častiach.
0
11 045
+ 11 045
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635006

Dopravné značenie
Odôvodnenie: Výdavky na obnovu VDZ na ul. Hlavná a Bratislavská v hodnote 6 500
€.

DD Patria
Núdzové osvetlenie
Odôvodnenie: žiadame o navýšenie finančných prostriedkov na vybavenie všetkých
chodieb núdzovým osvetlením (28 ks stropných/nástenných osvetlení).
0
7 200
+ 7 200
Pripomienka: Finančná komisia odporúča predložiť požiadavku opätovne po uskutočnení riadneho
prieskumu trhu (viac ponúk, viac alternatív)
600

01.8.0

Transfery všeobecnej povahy

700

Klimatizácia do Domu smútku na novom cintoríne
Odôvodnenie: nákup klimatizačného zariadenia do nového cintorína je potrebný
z dôvodu, že teploty v Dome smútku v letnom období počas pohrebných obradov
dosahujú až 46 °C, čo spôsobuje zdravotné problémy zúčastneným na obradoch.
0
8 400
+ 8 400
Pripomienka: Finančná komisia odporúča predložiť požiadavku opätovne po uskutočnení riadneho
prieskumu trhu (predložiť korektné 3 cenové ponuky)

01.8.0
700

Transfery všeobecnej povahy
Nákladné vozidlo do 3,5 t (zánovné)
Odôvodnenie: potreba zakúpenia zánovného nákladného vozidla do 3,5 t je
odôvodnená vznikom novovytvorenej pracovnej skupiny starostlivosti o mestskú zeleň.
0
10 000
+ 10 000

Z kapitoly 08.1.0 Rekreačné a športové služby na základe rozhodnutia Komisie športu,
mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante, ktoré vyplynulo z rokovania na zasadnutí
komisie dňa 29.03.2017 vyčleniť z rezervy predsedu komisie (24 700 €) sumu 1 000 € pre
Paintball, airsoft klub Galanta.
Možné kapitálové výdavky v roku 2017 (v prípade voľných prostriedkov v rozpočte
neskôr v priebehu roka)
10.2.0
Zariadenia soc. služieb (DD Patria)
700

Vybudovanie evakuačného výťahu
Odôvodnenie: žiadame o navýšenie finančných prostriedkov na vybudovanie
lôžkového evakuačného výťahu pre DD Patria z dôvodu uložených opatrení z kontroly
Hasičského a záchranného zboru v Galante zo dňa 24.01.2017.
0
68 600
+ 68 600
Pripomienka: Finančná komisia odporúča podať žiadosť na predĺženie lehoty na odstránenie závad
a informovať komisiu o tejto skutočnosti.

K predloženému návrhu na krytie výdavkov odzneli nasledovné pripomienky:
P. Závodský:
- ohľadne PPP projektov – zatiaľ nie sú reálne, nie sú žiadne podmienky PPP projektu, neboli
predložené na prerokovanie finančnej komisii
- ohľadne rozkopávky sídl. Sever – priložiť k materiálom mapu opráv
- odporúča nájsť konsenzus ku krytiu výdavkov na spoločnom stretnutí poslancov pred MsZ
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Ing. Srnka, PhD.:
- informoval o 4% náraste podielových daní, vo finančnom vyjadrení ide o cca 200.000 €
P. Závodský:
- odporúča ponechať kapitálové výdavky a riešiť ich z nárastu podielových daní
- ak bude predložený PPP projekt a bude schválený finančnou komisiou a MsZ, potom budú
kapitálové výdavky kryté z PPP projektov
Ing. Horváth:
- k PPP projektom – zaujímal sa, kedy je reálne ich predloženie na rokovanie finančnej
komisii, domnieva sa , že v roku 2017 nepríde k realizácii
MUDr. Šimaljak:
- upozornil na skutočnosť, že pri čerpaní 102.500 €, ktoré boli určené uznesením MsZ na
rekonštrukciu neogotického kaštieľa, by prišlo k porušeniu uznesenia
Mgr. Biró:
- uviedol, že na tlačovej konferencii štatutár mesta informoval, že mesto usporilo na
prehodnotených zmluvách s elektrikármi 3 milióny €, odporúča pripraviť správu porovnanie zmlúv a vyčíslenie úspor
Finančná komisia odporúča MsZ zatiaľ ponechať kapitálové výdavky a riešiť ich
z nárastu podielových daní.
Finančná komisia požaduje k zasadnutiu MsZ (prípadne v rámci interpelácií po
dohode s Mgr. Biróom požiadať o nový termín) pripraviť informatívnu správu –
porovnanie pôvodných zmlúv a nových zmlúv na dodávku energií (elektrina, voda, plyn)
s vyčíslením celkového rozdielu úspory.
Z: Ing. Srnka, PhD.

K bodu č. 8:
Vyhodnotenie činnosti prevádzky na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu –
Kompostáreň Zámocká lúka a zámery jej ďalšieho rozvoja
- predkladal: Ing. Poľakovský
Finančná komisia predložené vyhodnotenie činnosti prevádzky Kompostárne berie na
vedomie a odporúča predložiť na zasadnutie MsZ s pripomienkou doplnenia materiálu
o porovnanie fixných a variabilných nákladov.

K bodu č. 9:
Návrh na prevod majetku mesta Galanta do majetku TSMG – Kompostáreň Zámocká
lúka
- predkladala: Ing. Kopasová
Finančná komisia odporúča MsZ schváliť prevod majetku v zmysle predloženého
návrhu bez pripomienok.
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K bodu č. 10:
Investičný zámer ParkHouse-uzatvorenie nájomnej zmluvy/GAWEST, s.r.o.
- predkladal: Mgr. Szolga
Materiál bol stiahnutý z rokovania predsedom komisie.

K bodu č. 11:
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch mesta v k.ú.
Galanta/AGROREAL spol. s.r.o.
- predkladal: Mgr. Szolga
Finančná komisia odporúča MsZ schváliť pre žiadateľa zriadenie vecného bremena na
pozemku KNC parc.č. 68/6 vo vlastníctve mesta v k.ú. Galanta za účelom vybudovania
vodovodnej šachty. 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. 12:
Organizačno-technická príprava XXXIII. ročníka Galantských trhov a návrh poplatkov
za prenájom predajných zariadení a príslušenstva počas konania Galantských trhov
- predkladala: p. Galambosová
Finančná komisia odporúča predložiť MsZ na schválenie organizačno-technickú
prípravu XXXIII. ročníka GT a návrh poplatkov za prenájom predajných zariadení
v spracovanom znení. Na spoplatnenie kultúrnych programov odporúča uplatniť variant B.

K bodu č. 13:
Informatívna správa: poznávacie zájazdy po stopách rodiny Esterházy v Rakúsku –
zmena cien skupinového vstupného na rok 2017
- predkladala: p. Galambosová
Materiál stiahnutý predsedom komisie z rokovania. Informatívnu správu odporúča
predložiť v nadväznosti na rozpočet.

K bodu č. 14:
Žiadosť o zníženie nájmu za NP na ul Hlavnej č. 944/Denisa Gyeráková
- predkladal: Ing. Horváth
Finančná komisia neodporúča MsZ schváliť zníženie nájmu pre žiadateľku.
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K bodu č. 15:
Žiadosť o predĺženie nájmu k NP na ul. Hlavnej s.č. 946/ K-PARTNER, s.ro..
- predkladal: Ing. Horváth
Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predĺženie nájomnej zmluvy v zmysle
predloženého návrhu bez pripomienok.

K bodu č. 16:
Návrh podmienok na vyhlásenie OVS na nebytový priestor na ul. Hlavnej s.č. 945
- predkladal: Ing. Horváth
Finančná komisia odporúča MsZ schváliť vyhlásenie OVS v zmysle spracovaného
návrhu.

K bodu č. 17:
Zmena ÚPN mesta Galanta – ul. Jazerná
- predkladala: Ing. Kopasová
Finančná komisia odporúča MsZ schváliť zmenu ÚPN mesta Galanta – ul. Jazerná –
výstavba 2 rodinných domov z „plochy verejnej mestskej zelene, peších trás a námestí“ na
„plochy obytného územia rodinných domov“.

K bodu č. 18:
Zmena ÚPN mesta Galanta – rozšírenie hranice CMZ
- predkladala: Ing. Kopasová
Finančná komisia odporúča MsZ schváliť zmenu ÚPN mesta Galanta – Rozšírenie
hranice CMZ o dotykové územie v zmysle spracovaného návrhu.

K bodu č. 19:
Rôzne
Finančná komisia žiada k termínu zasadnutia MsZ predložiť k rukám členov komisie
finančnej a správy majetku:
a) informatívnu správu – celkovú štruktúru čerpania mzdových výdavkov, spôsob
odmeňovania MSÚ Galanta (požiadavka Ing. Horvátha)
b) vyhodnotenie plesu, GT- prerozdelenie odmien pre zamestnancov (požiadavka PhDr.
Vajdovej)
Predseda finančnej komisie poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí komisii a
ukončil zasadnutie.
Peter Závodský v.r.
predseda komisie
Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová
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