Záznam
Zo IV. zasadnutia Komisie obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja
zo dňa 25.05.2017
V Galante dňa 26.05.2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Predseda komisie Mgr. Biró v úvode privítal všetkých prítomných, otvoril zasadnutie komisie
a predložil návrh programu rokovania (viď. nižšie), ktorý členovia jednomyseľne schválili.
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia úloh zo dňa 06.04.2016: Dosledovať a preveriť fungovanie
ubytovacieho zariadenia spoločnosti LARGO SK s.r.o. na Matúškovskej ceste v Galante
3. Žiadosť o predĺženie nájmu k nebytovému priestoru na ul. Vajanského 909 v správe
BYSPRAV spol. s r.o. – nájomca Jarmila Rózsová ( Holičstvo-kaderníctvo ŽANI)
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č.../2017, ktorým sa mení
a dopĺňa Prevádzkový poriadok pre pohrebiská mesta Galanta
5. Informatívna správa TC Galandia
6. Rôzne, diskusia
7. Záver

K bodu č. 2
Kontrola plnenia úloh zo dňa 06.04.2016: Dosledovať a preveriť fungovanie ubytovacieho
zariadenia spoločnosti LARGO SK s.r.o. na Matúškovskej ceste v Galante – ústna informácia
Mgr. M. Psota – daňová kontrola ubytovne sa neuskutočnila, pracovníčka zodpovedná za
správu dane ubytovní na území mesta je práce neschopná, po jej návrate sa vykoná daňová
kontrola vo všetkých ubytovniach na území mesta, preto odporúča ponechať úlohu
v sledovaní na ďalšie riadne zasadnutie komisie.
K bodu č. 3
Žiadosť o predĺženie nájmu k nebytovému priestoru na ul. Vajanského 909 v správe
BYSPRAV spol. s r.o. – nájomca Jarmila Rózsová ( Holičstvo-kaderníctvo ŽANI)
Ing. Z. Horváth – predložil materiál, kde spomenul, že žiadateľka nemá nezrovnalosti
v platbách, spoločnosť BYSPRAV spol. s r.o. nemá námietky voči predloženej žiadosti.
Stanovisko komise OSCRaRR: Komisia predložený materiál prerokovala a jednohlasne ho
v tejto forme odporúča predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva.

K bodu č. 4
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č.../2017, ktorým sa mení a dopĺňa
Prevádzkový poriadok pre pohrebiská mesta Galanta
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L. Galambosová - uviedla predkladaný materiál, kde bola zapracovaná zmena v súlade
s uznesením MsZ ako i pripomienky TsMG.
Mgr. P. Kolek - sa dotazoval, prečo sa zmenil poplatok za pochovávanie v nedeľu a v dňoch
štátnych sviatkov. Jeho návrh je suma príplatku 50 €.
Mgr. M. Psota – v platnom VZN je uvedené, že v sobotu a v nedeľu sa nepochováva, doplnili
sa štátne sviatky.
Mgr. L. Biró – komisia sa bude vyjadrovať iba k zmene v súlade s uznesením, navrhol sobotu
ponechať a v nedeľu a počas štátnych sviatkov 50 € príplatok.
Ing. M. Horváth – je potrebné prijať odporúčanie na zabezpečenie ozvučenia pri hroboch,
keď je pohreb, nie je nič počuť, tento problém je aj na starom a aj na novom cintoríne.
Stanovisko Komisie OSCRaRR: Komisia predložený materiál prerokovala a jednohlasne ho
odporúča predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva za podmienok:
 Príplatok za pohreb sobotu ponechať na pôvodnej úrovni
 Príplatok za pohreb v nedeľu a v dňoch štátnych sviatkov stanoviť na 50 €
Komisia ďalej jednohlasne prijala odporúčanie, aby správca pohrebísk doriešil ozvučenie
pohrebov pri hroboch na starom aj novom cintoríne.
K bodu č.5
Informatívna správa TC Galandia
Informatívna správa bola predložená priamo na rokovanie komisie v neprítomnosti konateľa.
Mgr. P. Kolek – p. Šuhaj nie je konateľom spoločnosti Galandia, pýta sa, kedy bude podaný
návrh na voľbu konateľa a kedy bude predložená správa o poslednom prieskume a s akým
výsledkom. Informatívnu správu predkladá človek, o ktorom nevieme či je na to oprávnený.
Ing. M. Horváth – p. Šuhaj nebol na poslednom MsZ, chcel mu klásť otázky, pravda je však
taká, že je zapísaný ako konateľ v ORSR. Pri poslaneckom prieskume, ktorý tam bol
uskutočnený povedal, že on žiaden inventár neprebral. K podstate veci sa dalo hovoriť iba
s údržbárom. On sám inicioval otvorenie vonkajšieho kúpaliska, stále nevie kde sú porušené
okná, podľa neho by sa dali využiť aj detské bazény. Ľudí zaujíma podstata veci a to je , že
kúpalisko je nefunkčné. Dozorná rada má dvoch členov.
F. Psota – zistil, že motorové vozidlo bolo ohodnotené a predáva sa.
Mgr. M. Psota – chce reagovať, aj keď mu neprináleží hovoriť za konateľa, naposledy sa
konateľ zúčastnil zasadnutia Komisie obchodu a hlasovaním členov sa mu slovo neudelilo.
Primátor ho vymenoval za konateľa, ktorý zabezpečí fungovanie spoločnosti s.r.o., zachránil
Galandiu pred kolapsom, vyriešil problémy voči Daňovému úradu, poisťovniam
a dodávateľom energií. P. Šuhaj je zorientovaný vo svojej funkcii. TC Galandia funguje
v utlmenom konsolidovanom režime, pripravuje sa spustenie letnej prevádzky, na Komisiu
finančnú a správy majetku dňa 07.06.2017 bude predložený materiál v tejto veci. Záleží na
tom, koľko vyčísli potrebu finančných prostriedkov na spustenie letnej prevádzky, tie
podliehajú schváleniu MsZ. Najbližšie MsZ 22.06.2017 má vo svojom programe aj Správu
o činnosti TC Galandia. Primátor prisľúbil, že predloží návrh na schválenie konateľa Galandia
s.r.o.
Mgr. P. Kolek – to, že je niekto zapísaný ako konateľ v ORSR, ešte neznamená, že je to
v poriadku, primátor konal protiprávne. On sám mu nepoloží žiadnu otázku a ani nebude
hlasovať a neschváli žiadne finančné prostriedky. Žiada na najbližšie zasadnutie Komisie
obchodu predložiť pracovnú náplň p. Šuhaja, aby sa vedelo za čo berie plat.
Mgr. L. Biró – najväčšie škody Galandii spôsobila nečinnosť, ktorou vznikli a neustále
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narastajú škody, za čo je konkrétne zodpovedný jeden človek – štatutár, ktorý rozhodol, že
v minulom roku letnú prevádzku nespustí. Dozorná rada môže dať podnet na súd. Je tam 90
dňová lehota. Ak Galandia má konateľa, za čo konateľ berie peniaze, je povinný odpovedať
na otázky.
F. Psota – on sám v tejto veci konal, len ho zastavil poplatok 130 €, ktorý nebol ochotný
zaplatiť.
Mgr. M. Psota – ak sú námietky voči osobe konateľa, nečakajte otvorenie a spustenie letnej
prevádzky. Sú to dve veci, ktoré si vzájomne odporujú. Konateľ sa konateľstva buď vzdá,
alebo ho primátor môže odvolať.
Mgr. L. Biró – p. prednosta, dobre ste to vymysleli, dáva návrh vrátiť sa k už navrhnutému
a schválenému kandidátovi.
Ing. M. Horváth – zodpovednosť mesta tam je, Galandia je majetkom mesta. Kto zodpovedá
za mestský majetok aj hmotný aj investičný, za auto, za traktor a iný majetok?
Mgr. M. Psota – áno je tam majetok mesta aj majetok Galandie. Na majetku mesta sa
k 31.12.2016 vykonala inventarizácia, je riadne zapísaná Inventarizačným súpisom
a podpísaná inventarizačnou komisiou. Za inventarizáciu majetku Galandie zodpovedá
konateľ, resp. bývalá konateľka.
F. Psota – bývalá konateľka odišla bez inventúry, v Galandii sa dá predsa kedykoľvek vykonať
inventarizácia majetku Galandie.
Mgr. P. Kolek – ak bývalý konateľ riadne neodovzdal majetok nesie za to plnú zodpovednosť.
Mgr. L. Biró – MsZ už uznesením schválilo kandidáta na konateľa Galandia s.r.o. p. Zsolta
Takáča , ktorý však z dôvodov konfliktu záujmov funkciu neprijal.
Zs. Takáč – situácia v Galandii je taká, že tam niečo treba riešiť a je ochotný to kedykoľvek
podporiť, je však potrebné nájsť niekoho, ak ale MsZ rozhodne opätovne ho schváliť, funkciu
prijme, navrhuje však ihneď vypísať výberové konanie na funkciu konateľa.
Ing. M. Horváth – zaujíma ho v akom je majetok mesta, ako pokročili statici, nemá žiadnu
informáciu.
Mgr. P. Kolek – vo výberovom konaní sa môže prihlásiť človek, ktorý bude prijateľný.
Mgr. M. Psota – do konca 22. týždňa budú známe závery odbornej komisie, je spracovaný
konečný návrh odporúčaní, čaká sa na vyjadrenie ostatných členov na pripomienky, z tohto
odporúčania odbornej komisie sa odvíja ďalšie riešenie TC Galandia. Poslanci si následne
prečítajú predložený záver a rozhodnú sa.
Zs. Takáč – navrhuje hlasovať o tom, aby Ing. Horváth bol nominovaný do odbornej komisie.
Odborná komisia by jednoznačne mala prísť s nejakým výsledkom, ktorý poslúži aj pre
nového konateľa. Sám zastáva názor, aby komisia zasadala a odhlasovala výstup krokov
odporúčaní tejto komisie
Mgr. M. Psota – bol by rád, ak by nemuselo byť výberové konanie a funkciu zobral človek,
ktorý už bol MsZ schválený. Funkcia konateľa nepodlieha výberovému konaniu.
Mgr. L. Biró – trvá na vypísaní výberového konania, kvôli transparentnosti, je presvedčený,
že ak by bol konateľom niekto iný, kto by mal viac sebadôvery, sme teraz v inom štádiu.
Mgr. P. Kolek – ako budeme riešiť Deň otvorených dverí v Galandii v zmysle prijatého
uznesenia?
Mgr. L. Biró – podľa neho nebude uznesenie MsZ podpísané.
Mgr. M. Psota – nemá kľúče od Galandie a myslí si, že primátor aj tak nevpustí verejnosť do
TC Galandia. Teraz sú peniaze pre Galandiu schválené do IX/2017, odporúča, aby poslanci
upustili od výberového konania.
Stanovisko Komisie OSCRaRR: Komisia na najbližšie zasadnutie jednohlasne žiada
predloženie preberacieho protokolu o majetku Galandie.
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Komisia jednohlasne odporúča vypísať výberové konanie na funkciu konateľa spoločnosti
Galandia s.r.o.
Komisia sa hlasovaním 4 členovia za a 1 člen sa zdržal uzniesla na tom, že ak sa uskutoční
ďalšie zasadnutie odbornej komisie ku Galandii žiada, aby bol prizvaný Ing. Mikuláš
Horváth.
K bodu č.6
Rôzne
Ing. M. Horváth – zaujímajú ho hranice CMZ, z dôvodu povoľovania ubytovní, kedy sa s tým
už prestane?
Mgr. M. Psota – až do obdobia zmien a doplnkov Územného plánu, tie tiež podliehajú
schváleniu MsZ.

Záver
Úlohy:
a) Dosledovať a preveriť fungovanie ubytovacieho zariadenia spoločnosti LARGO SK s.r.o. na
Matúškovskej ceste v Galante.
Z: Mgr. Miroslav Psota, prednosta MsÚ
T: do najbližšej komisie
b) Predložiť pracovnú náplň p. Šuhaja a predložiť preberací protokol majetku Galandie
súvisiaci s preberaním funkcie konateľa spoločnosti.
Z: Mgr. Miroslav Psota, prednosta MsÚ
T: do najbližšej komisie
Po prerokovaní všetkých schválených bodov rokovania komisie predseda Mgr. Biró všetkým
prítomným poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.

Mgr. László Biró v.r.
predseda komisie
Zapísala: Mgr. Amrichová
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