ZÁPISNI CA
zo zasadnutia komisie finančnej a správy majetku MsZ v Galante,
konaného dňa 10.09.2019 o 16.00 hod. v zasadačke MsÚ Galanta
Prítomní:
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) Analýza hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta za I. polrok 2019
a) TSMG + návrh na úpravu rozpočtu na rok 2019
b) MsKS
c) SŠZ
3) Analýza hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta za I. polrok 2019
(MsÚ, školstvo, DD Patria) + návrh na VI. úpravu rozpočtu na rok 2019 +žiadosti
o poskytnutie finančných prostriedkov (Boxing Club Galanta, Slovenský zväz
záhradkárov, OZ Neogotický kaštieľ v Galante)
4) Žiadosť o dlhodobý prenájom priestorov južného krídla Neogotického kaštieľa v Galante
za účelom umiestnenia architektonického ateliéru a ateliéru dizajnu
5) Žiadosť o predĺženie nájmu k nebytovému priestoru na ul. Hlavnej 944, Galanta/Juraj
Horváth
6) Žiadosť o predĺženie nájmu k nebytovému priestoru na ul. Hlavnej 944, Galanta/Denisa
Gyeráková
7) Návrh financovania nevyhnutných opatrení zabezpečenia bežnej prevádzky časti siete VO
v lokalite Galanta Sever a v lokalite Kolónia
8) Vyhodnotenie XXXV. ročníka Galantských trhov 2019
9) Organizačno technické a finančné zabezpečenie akcie „Vianočné trhy 2019 a vítanie
Nového roka“
10) Nájomné byty- predloženie podkladov
11) Návrh na prevod správy majetku do TSMG
12) Žiadosť o prevzatie správy a údržby verejného osvetlenia stavby „Nový stavebný obvod
Hody – Východ/Západ“
13) Výzvy na predkladanie žiadostí k projektu „Podpora rozvoja športu“
14) Žiadosť o stanovisko k riešeniu plateného parkovania za MsÚ, MsKS s postupným
zavedením na území mesta
15) Žiadosť o zmeny a doplnky č. 6/2019 Územného plánu mesta Galanta
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16) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Galanta č. 47/2009 o zásadách
hospodárenia s majetkom mesta
17) Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – Športový klub Arkádia Galanta
18) Žiadosť o zmenu nájomnej zmluvy č. 672/2014, prípadne odkúpenie pozemku/Mgr. Ing.
Vlasta Klačanská
19) Návrh na odkúpenie pozemku/Marián Helt
20) Návrh na odkúpenie pozemku/Juraj Duba
21) Návrh na odkúpenie pozemku/Zoltán Ágh a manž. Iveta
22) Návrh na odkúpenie pozemku/Karol Kollárik a manž. Mária
23) Návrh na odkúpenie pozemkov/Ing. Michal Kolenič
24) Žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta v k.ú. Galanta/Soňa Jankto
Vražbová
25) Žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku mesta v k.ú. Hody/Ladislav Kontár
26) Žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku mesta v k.ú. Hody/Andrea
Vidovenczová
27) Návrh pravidiel hlasovania komisie finančnej a správy majetku MsZ v Galante „per
rollam“
28) Rôzne
29) Záver
Predložený program bol doplnený a upravený nasledovne:
Bod č. 28 –Žiadosť Reformovanej Kresťanskej cirkvi na Slovensku o odpredaj časti pozemku
Bod. č. 29 – Žiadosť Klaudie Pozsonyiovej o zmenu ÚPN
Bod. č. 30 - Rôzne
K bodu č. 1:
Predseda komisie p. Peter Závodský privítal všetkých prítomných na zasadnutí komisie,
oboznámil ich s programom a zahájil rokovanie. Dal do pozornosti skutočnosť, že je
k prerokovaniu predložený veľký objem materiálov a bolo by lepšie, keby zasadala finančná
komisia v takýchto prípadoch viackrát.
Okrem členov finančnej komisie MsZ boli prítomní Peter Paška – primátor mesta, Ing. Juraj
Srnka, PhD.- prednosta MsÚ, Ing. Beáta Katonová - vedúca finančného a majetkového odd.,
Eva Vašáková – vedúca ORM, Mgr. Ivan Szolga – vedúci odd. právneho a VO, Mgr. Daniela
Amrichová - vedúca OKSaŽP, Mgr. Lívia Gešková vedúca odd. spoločenských služieb, Mgr.
Zuzana Morovičová – vedúca OVaVS, Ing. Roman Miklošík – informatik, MVDr. Gábor Pallya
– hlavný kontrolór, Mgr. Ján Kolek a Andrea Csölleová – za MsKS, Ing. Ján Poľakovský a Anna
Novotná - za TsMG, Štefan Varga a Eva Vargová - za SŠZ, Ing. Mária Kuruczová a Mgr. Anita
Tušková – za DD Patria, Martin Fukas – konateľ Bysprav, spol. s r.o., Zoltán Szelle – konateľ
TC Galandia.

K bodu č. 2:
Analýza hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta za I. polrok 2019
a) TSMG + návrh na úpravu rozpočtu na rok 2019
b) MsKS
c) SŠZ
- predkladali: Ing. Poľakovský, Mgr. Kolek, p. Varga
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a) TSMG:
Finančná komisia analýzu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta
TSMG za I. polrok 2019 berie na vedomie a odporúča predložiť na rokovanie MsZ
s nasledovnou pripomienkou:
pohľadávky, na ktoré je vytvorená 100% opravná položka odporúča odpísať z evidencie
Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predložený návrh na IV. úpravu rozpočtu
TSMG na r. 2019 bez pripomienok.

b) MSKS:
Finančná komisia analýzu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta
MSKS za I. polrok 2019 berie na vedomie a odporúča predložiť na rokovanie MsZ bez
pripomienok.
c) SŠZ:
Finančná komisia analýzu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta
SŠZ za I. polrok 2019 berie na vedomie a odporúča predložiť na rokovanie MsZ
s nasledovnými pripomienkami:
pohľadávky, na ktoré je vytvorená 100% opravná položka odporúča odpísať z evidencie
uvádzať % plnenia rozpočtu vo všetkých tabuľkách

K bodu č. 3:
Analýza hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta za I. polrok 2019
(MsÚ, školstvo, DD Patria) + návrh na VI. úpravu rozpočtu na rok 2019
- predkladali: Ing. Srnka, PhD., Mgr. Gešková, Mgr. Tušková
za MsÚ:
Finančná komisia berie analýzu hospodárenia MsÚ za I. polrok 2019 vrátane rozpočtových
organizácií (DD Patria a školských zariadení) na vedomie a odporúča predložiť na rokovanie
MsZ bez pripomienok.
K predloženému návrhu na VI. úpravu rozpočtu mesta odzneli nasledovné pripomienky:
P. Závodský:
- nepodporí finančné prostriedky na SMART City mesta Galanta vo výške 10.000 €, od
októbra 2018 nebol na odborné komisie predložený materiál
- k žiadosti OZ Neogotický kaštieľ o dofinancovanie projektu Interreg odporúča, aby bola
žiadosť opätovne predložená po ukončení verejného obstarávania ku Galandii a otvorení
obálok, v tomto čase nie je k požadovanej výške finančných prostriedkov krytie
- ohľadom Galantských trhov – uviedol, že je výpadok vo výške 9.000 €, očakával by nejakú
správu; záver...čoho sa vyvarovať do budúcna
MVDr. Pallya:
- uviedol, že úprava rozpočtu má svoje zákonité náležitosti a nie sú dodržiavané
- poukázal na viaceré skutočnosti, ktoré uviedol aj vo svojom stanovisku k VI. úprave
rozpočtu mesta (neplnenie uznesenia č. 765-Z/2018, presun finančných prostriedkov na kap.
04.4.3 vo výške 5.460 € z územného plánu, obnova fasády Neogotického kaštieľa – predtým
uvádzané ako obnova fasády renesančného kaštieľa)
- hlavný kontrolór informoval členov komisie, že od 03.09.2019 je podpísaný dodatok
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k zmluve s dodávateľom cyklotrasy, bude sa to uhrádzať formou účelovej dotácie – daru od
spoločnosti Samsung Electronics Slovakia, s.r.o.

Z predloženého návrhu na VI. úpravu rozpočtu mesta na rok 2019 finančná komisia
neodporúča rozpočtovať:
10.000 € na kapitole 06.2.0 Oddelenie rozvoja mesta na pol. 716 – SMART City mesta
Galanta. Komisia odporúča predložiť spracovaný materiál na prerokovanie odborným
komisiám MsZ.
Finančná komisia odporúča do VI. úpravy rozpočtu mesta zapracovať:
príjem z predaja pozemku vo výške 20.075 €
finančný príspevok vo výške 500 € pre Boxing Club Galanta na vydanie knihy
finančný príspevok vo výške 300 € pre Slovenský zväz záhradkárov na úhradu autobusového
zájazdu
finančné prostriedky vo výške 30.000 € v súvislosti s projektom „Podpora rozvoja športu“ –
inštalácia multifunkčnej plochy na ZŠ G. Dusíka
Finančná komisia odporúča návrh na VI. úpravu rozpočtu mesta na r. 2019 so
zapracovanými pripomienkami predložiť MsZ na schválenie.
za školstvo:
Finančná komisia berie analýzu hospodárenia za úsek školstva za I. polrok 2019 na vedomie
a odporúča predložiť na rokovanie MsZ.
za Patriu - DD:
Finančná komisia berie analýzu hospodárenia Patrie - DD za I. polrok 2019 na vedomie
a odporúča predložiť na rokovanie MsZ.
Finančná komisia odporúča MsZ schváliť úpravu rozpočtu Patrie - DD na r. 2019 bez
pripomienok.

K bodu č. 4:
Žiadosť o dlhodobý prenájom priestorov južného krídla Neogotického kaštieľa v Galante
za účelom umiestnenia architektonického ateliéru a ateliéru dizajnu
- predkladal: Mgr. Kolek
Mgr. Ján Kolek:
- uviedol, že materiál bol predmetom rokovania komisie obchodu, služieb, cestovného ruchu
a regionálneho rozvoja, ktorá odporučila vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže.
Mgr. Biró:
- doplnil, že obchodná verejná súťaž sa má vyhlásiť tak, aby mohla byť v prípade úspešnosti
projektu bezdôvodne zrušená
Ing. Marczibányi:
- uviedol, že by bolo dobré otvoriť diskusiu a spracovať nejakú koncepciu využitia kaštieľa,
aby tam bolo využitie komerčné aj spoločenské, aby si kaštieľ na svoju prevádzku zarobil
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Mgr. Biró:
- zdieľa tento názor, údržba priestorov si vyžaduje veľa finančných prostriedkov
P. Závodský:
- je potrebné povedať, aká je predstava využitia priestorov kaštieľa, niekto by mal dať k tomu
smerovanie
Finančná komisia žiada predsedu komisie kultúry a medzimestských vzťahov, aby
v spolupráci s mestským úradom a mestským kultúrnym strediskom bola vypracovaná
dlhodobá koncepcia využitia neogotického kaštieľa v Galante.
Finančná komisia sa stotožňuje so stanoviskom komisie obchodu, služieb, cestovného
ruchu a regionálneho rozvoja MsZ, odporúča MsZ schváliť vyhlásenie obchodnej verejnej
súťaže na prenájom priestorov. V prípade, že by bola táto obchodná verejná súťaž v rozpore
s koncepciou dlhodobého využitia neogotického kaštieľa komisia odporúča, aby právne
oddelenie pripravilo podmienky bezodplatného zrušenia súťaže.

K bodu č. 5:
Žiadosť o predĺženie nájmu k nebytovému priestoru na ul. Hlavnej 944, Galanta/Juraj
Horváth
- predkladal: M. Fukas
Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predĺženie nájomnej zmluvy v zmysle
predloženého návrhu bez pripomienok.

K bodu č. 6:
Žiadosť o predĺženie nájmu k nebytovému priestoru na ul. Hlavnej 944, Galanta/Denisa
Gyeráková
- predkladal: M. Fukas
Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predĺženie nájomnej zmluvy v zmysle
predloženého návrhu, t.j. za súčasne platných podmienok.

K bodu č. 7:
Návrh financovania nevyhnutných opatrení zabezpečenia bežnej prevádzky časti siete VO
v lokalite Galanta Sever a v lokalite Kolónia
- predkladal: Mgr. Amrichová
Finančná komisia odporúča zapracovať do rozpočtu na rok 2020 finančné prostriedky
potrebné na zabezpečenie prevádzky siete verejného osvetlenia v uvedených lokalitách.
Komisia však odporúča, aby spoločnosť FIN.M.O.S., a.s. nebola zapojená do tohto modelu
financovania.
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K bodu č. 8:
Vyhodnotenie XXXV. ročníka Galantských trhov 2019
- predkladal: Mgr. Amrichová
Finančná komisia berie vyhodnotenie XXXV. ročníka GT 2019 na vedomie a odporúča
ho predložiť na zasadnutie MsZ.

K bodu č. 9:
Organizačno technické a finančné zabezpečenie akcie „Vianočné trhy 2019 a vítanie
Nového roka“
- predkladal: Mgr. Amrichová
Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predložený materiál bez pripomienok

K bodu č. 10:
Nájomné byty- predloženie podkladov
- predkladala: E. Vašáková
K predloženému materiálu odzneli nasledovné pripomienky:
P. Závodský:
- uviedol, že na pozemku, kde majú stáť nájomné byty rastie slnečnica. Dotazuje sa, ako je
možné, že niekto podniká na mestskom pozemku. Žiada hlavného kontrolóra o preverenie
skutočnosti, kto podniká na mestskom pozemku..
Mgr. Biró:
- dotazoval sa, či nenastal nejaký časový sklz, či sa stíhajú termíny?
E. Vašáková:
- predpokladá, že sa to stíha
Finančná komisia odporúča pokračovať predloženým modelom. Návrhy kúpnej zmluvy
a budúcej kúpnej zmluvy odporúča následne predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva.

K bodu č. 11:
Návrh na prevod správy majetku do TSMG
- predkladala: E. Vašáková

-

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť prevod správy majetku do TSMG a to:
detské ihrisko na ul. Švermovej s pripomienkou dobudovania oplotenia
detské ihrisko na Kolónii, ul. Čerešňová s pripomienkou zatrávnenia
chodníka a 1 ks verejného osvetlenia so stožiarom

Finančná komisia zároveň žiada pripraviť na rokovanie MsZ aj prevod správy majetku do
Správy športových zariadení a to multifunkčného ihriska v Nebojsi.
Predseda komisie žiada hlavného kontrolóra v súvislosti s podpísanými darovacími
zmluvami preveriť dodržiavanie čl. 8 písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom mesta – prijatie
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daru, či je k zmluvám predchádzajúci písomný súhlas mestského zastupiteľstva.

K bodu č. 12:
Žiadosť o prevzatie správy a údržby verejného osvetlenia stavby „Nový stavebný obvod
Hody – Východ/Západ“
- predkladala: E. Vašáková
Finančná komisia neodporúča prevzatie verejného osvetlenia do správy mesta, nakoľko
nie sú splnené podmienky pri preberaní majetku.

K bodu č. 13:
Výzva na predkladanie žiadostí k projektu „Podpora rozvoja športu“
- predkladala: E. Vašáková
K predloženému materiálu odzneli nasledovné pripomienky:
P. Závodský:
- k predloženým predpokladaným nákladom na prevádzku – zaujímal sa iba o vyčíslenie
nákladov v r. 2019
E. Vašáková:
- upozornila na skutočnosť, že je potrebné zabezpečiť výstavbu elektrickej a vodovodnej
prípojky vo výške cca 27.000 €
Ing. Marczibányi:
- odporúča podporiť projekt a taktiež, nech je plocha využívaná celoročne a daná niekomu do
správy
Finančná komisia odporúča MsZ schváliť v rámci VI. úpravy rozpočtu mesta na r. 2019
finančné prostriedky vo výške 30.000 € v súvislosti s projektom „Podpora rozvoja športu“ –
inštaláciu multifunkčnej plochy na ZŠ G. Dusíka

K bodu č. 14:
Žiadosť o stanovisko k riešeniu plateného parkovania za MsÚ, MsKS s postupným
zavedením na území mesta
- predkladala: E. Vašáková
K predloženému materiálu odzneli nasledovné pripomienky:
P. Závodský:
- poukázal na neplnenie uznesenia, parkovisko za MsKS a MsÚ sú kontrolovateľné, malo sa
vykonať podpísané uznesenie
Mgr. Biró:
- je toho názoru, že čo schválilo MsZ je zrealizovateľné za mesiac, predložený materiál je
dlhodobou koncepciou; je potrebné vykonať schválené uznesenie
- k predloženej koncepcii odporúča diskusiu na komisiách, aj s občanmi
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MVDr. Pallya:
- mesto už malo spracovanú koncepciu plateného parkovania v minulosti, nie je potrebné
spracovávať novú koncepciu
Ing. Marczibányi:
- odporúča vyšpecifikovať hlavné uzly ako napr. železničná stanica, autobusová stanica, letné
kino, Jednota atď. a zaviesť platené parkovanie na takýchto miestach čo najskôr.
Finančná komisia odporúča predložiť materiál- koncepciu plateného parkovania na
rokovanie finančnej komisii, keď bude splnené platné uznesenie. Zároveň komisia odporúča ku
koncepcii parkovania v súčinnosti s MsÚ vyvolať diskusiu s občanmi za účasti poslaneckého
zboru. Na rokovanie MsZ predložiť až po verejnom prerokovaní.

K bodu č. 15:
Žiadosť o zmeny a doplnky č. 6/2019 Územného plánu mesta Galanta
- predkladala: E. Vašáková
Finančná komisia neodporúča MsZ schváliť zmeny a doplnky č. 6/2019 pre žiadateľa.
Finančná komisia odporúča postupovať v intenciách stanoviska komisie investičnej výstavby,
životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy a verejného poriadku MsZ.

K bodu č. 16:
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Galanta č. 47/2009 o zásadách
hospodárenia s majetkom mesta
- predkladal: Mgr. Szolga
Finančná komisia sa stotožňuje so stanoviskom legislatívno-právnej komisie a odporúča
MsZ schváliť návrh VZN v zmysle pripomienok legislatívno-právnej komisie.
za návrh: 4 členovia komisie
zdržal sa: 1 člen komisie
K bodu č. 17:
Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – Športový klub Arkádia Galanta
- predkladal: Mgr. Szolga
Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predĺženie zmluvy o nájme nebytových
priestorov pre žiadateľa, cenu nájmu odporúča stanoviť v zmysle Zásad hospodárenia
s majetkom mesta.

K bodu č. 18:
Žiadosť o zmenu nájomnej zmluvy č. 672/2014, prípadne odkúpenie pozemku/Mgr. Ing.
Vlasta Klačanská
- predkladal: Mgr. Szolga
Finančná komisia vzhľadom na záporné stanovisko Občianskeho výboru Hody
odporúča, aby zostala zachovaná pôvodná nájomná zmluva.
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K bodu č. 19:
Návrh na odkúpenie pozemku/Marián Helt
- predkladal: Mgr. Szolga
Finančná komisia neodporúča MsZ schváliť pre žiadateľa predaj pozemku KNC č. 4015
o výmere 15,6 m2.

K bodu č. 20:
Návrh na odkúpenie pozemku/Juraj Duba
- predkladal: Mgr. Szolga
K predloženému materiálu odzneli nasledovné pripomienky:
Ing. Popluhár:
- dotazuje sa, či škola nepotrebuje predmetný pozemok; ponechal by pozemok škole
Mgr. Biró:
- v zmysle ÚPN je pozemok určený na plochy občianskej vybavenosti. Dotazuje sa, či by
nemohla byť zmena ÚPN, keby škola súhlasila
E. Vašáková:
- je možné zapracovať zmenu ÚPN
Finančná komisia odporúča MsZ schváliť ponukové konanie medzi oboma žiadateľmi,
na predaj časti pozemku KNC parc.č. 2049/1, minimálnu cenu pozemku stanoviť vo výške 40
€/m2. Žiadatelia môžu zároveň predložiť aj ďalšie benefity v prospech mesta, alebo organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta.
Finančná komisia odporúča materiál predkladať na zasadnutie MsZ iba v prípade
kladného stanoviska základnej školy Z. Kodálya, ktoré odporúča priložiť k materiálu.

K bodu č. 21:
Návrh na odkúpenie pozemku/Zoltán Ágh a manž. Iveta
- predkladal: Mgr. Szolga
Finančná komisia odporúča MsZ schváliť pre žiadateľov odpredaj iba časti pozemku
KNC parc.č. 869/50 v zmysle návrhu oddelenia právneho a verejného obstarávania MsÚ.

K bodu č. 22:
Návrh na odkúpenie pozemku/Karol Kollárik a manž. Mária
- predkladal: Mgr. Szolga
Finančná komisia odporúča MsZ schváliť pre žiadateľov odpredaj pozemku KNC
parc.č. 1834 za podmienky, že bude kúpna cena pozemku splatná jednorázovo.

9

K bodu č. 23:
Návrh na odkúpenie pozemkov/Ing. Michal Kolenič
- predkladal: Mgr. Szolga
Finančná komisia neodporúča MsZ schváliť pre žiadateľa predaj pozemkov v stave
ornej pôdy.

K bodu č. 24:
Žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta v k.ú. Galanta/Soňa Jankto
Vražbová
- predkladal: Mgr. Szolga
Finančná komisia odporúča MsZ schváliť pre žiadateľku zriadenie vecného bremena na
pozemkoch KNC parc.č. 5066/13 a parc.č. 5066/14 vo vlastníctve mesta v k.ú. Galanta za
účelom uloženia plynovej, vodovodnej a kanalizačnej 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. 25:
Žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta v k.ú. Galanta/Ladislav
Kontár
- predkladal: Mgr. Szolga
Finančná komisia odporúča MsZ schváliť pre žiadateľa zriadenie vecného bremena na
pozemkoch KNC parc.č. 111/17 vo vlastníctve mesta v k.ú. Galanta za účelom uloženia
kanalizačnej 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. 26:
Žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta v k.ú. Galanta/Andrea
Vidovenczová
- predkladal: Mgr. Szolga
Finančná komisia odporúča MsZ schváliť pre žiadateľku zriadenie vecného bremena na
pozemkoch KNC parc.č. 111/17 vo vlastníctve mesta v k.ú. Galanta za účelom uloženia
kanalizačnej 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. 27:
Návrh pravidiel hlasovania komisie finančnej a správy majetku MsZ v Galante „per
rollam“
- predkladala: Mgr. Morovičová
Finančná komisia odporúča zaviesť predložený návrh pravidiel hlasovania spôsobom per
rollam bez pripomienok.

K bodu č. 28:
Žiadosť Reformovanej Kresťanskej cirkvi na Slovensku o odpredaj časti pozemku
- predkladala: E. Vašáková
viď stanovisko k bodu č. 20

K bodu č. 29:
Žiadosť Klaudie Pozsonyiovej o zmenu ÚPN
- predkladala: E. Vašáková
Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predloženú žiadosť o zmenu ÚPN č. 7 na
preklasifikovanie lokalít ÚPN z návrhovej časti do záväznej časti ÚPN bez pripomienok.

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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