Zápisnica
zo zasadnutia legislatívno-právnej komisie MsZ Galanta
konaného dňa 29. júla 2019

Prítomní: viď prezenčná listina
Neprítomná ospravedlnená: Mgr. Adela Brincková Korená
Neprítomný neospravedlnený: JUDr. Ing. Arpád Barczi
Program zasadnutia :

1. Otvorenie
2. Návrh Štatútu mesta Galanta
3. Rôzne
1. Otvorenie
Predseda komisie privítal prítomných členov a informoval ich o tom, že v zmysle plánu práce
Mestského zastupiteľstva Galanta na rok 2019 je v septembri na pláne prekováme návrhu
Štatútu mesta Galanta. Prvý pracovný návrh štatútu mesta zaslal predseda komisie všetkým
poslancom začiatkom mesiaca jún 2019 so žiadosťou o pripomienkovanie návrhu. Do
zasadnutia komisie bola doručená iba jedna otázka poslanca Ing. Popluhára, ktorá sa týkala
zriadenia výboru mestskej časti v Kolónii. Iné návrhy na zmenu, doplnenie alebo vypustenie
niektorých ustanovení návrhu štatútu mesta neboli doručené. Legislatívno-právna komisia na
dnešnom zasadnutí prerokuje prvú pracovnú verziu štatútu mesta Galanta.
2. Návrh Štatútu mesta Galanta
Legislatívno-právna komisia prerokovala jednotlivé články návrhu štatútu a odporúča
zapracovať nasledovné úpravy a zmeny:

v

Cl. 4 - Obyvatelia mesta
- ods. (3) bod. f) - za slovo „osoby“ napísať čiarku, a vymazať spojku „a“ (... pri ochrane svojej
osoby, rodiny a svojho ...)

Cl. 5 - Majetok mesta a hospodárenie s majetkom mesta
- ods. (4) - za posledné slovo vety dopísať: , ktoré sa zverejňujú na webovom sídle mesta.

v

Cl. 8 - Mestské zastupiteľstvo
- ods. (6) bod d) - na koniec vety doplniť odkaz na zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní
(daňový poriadok)...
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ČI. 9 - Primátor
- ods. (3) znie nasledovne: Primátor rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú
Zákonom, Všeobecne záväzným nariadením mesta Galanta, alebo týmto Štatútom
vyhradené mestskému zastupiteľstvu.
- ods. (5) bod j) znie nasledovne: podľa potreby zriaďuje svoje poradné orgány, ktorých
činnosť sa upravuje internou smernicou zverejnenou na webovom sídle mesta.

ČI. 10 - Zástupca primátora
- ods. (4) - 2x sa opakuje slovo „je“, lx vynechať - Ak zástupca primátora je na výkon ...,
na koniec vety za slová „primeraný plat od mesta“ dopísať v súlade so zákonom, a dať
odvolávku na príslušný zákon.

ČI. 12 - Komisie
- ods. (7) - z vety vymazať slovo „rozhodovaciu“, resp. upraviť a upresniť znenie tohto odseku
v tom zmysle, že výstupy komisií sú vyjadrením odborného stanoviska danej komisie na
prerokovanú záležitosť.

ČI. 13 - Mestský úrad
- ods. (7) - na koniec vety, za slovo „zastupiteľstvo“ dopísať na najbližšom zasadnutí.

ČI. 14 - Hlavný kontrolór
- ods. (2) upraviť text a doplniť, „hlavný kontrolór je volený na 6 rokov“.

ČI. 15 - Mestská polícia
- v ods. (4) sa spomína „služobný poriadok“ - preveriť, či nie je v rozpore so zákonom.
Po preverení veci u MsP v Galante, táto nemá „služobný poriadok“. Zákon č. 564/1991 Zb.
o obecnej polícii v ustanovení § 6 ods. 1 písm. g) používa pojem „organizačný poriadok“.
Odporúčam slová „služobný poriadok“ nahradiť slovami „organizačný poriadok“ keďže
činnosť mestskej polície riadi jej náčelník, náčelník bude vydávať organizačný poriadok ako
interný predpis MsP.
- ods. (6) bod c) - slovo „veliteľom“ zmeniť na riaditeľom
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v

CI. 16 - Výbor mestskej časti
- v celom článku, všade za slová „obyvatelia“, „obyvateľov“, atď. doplniť mestských častí
- ods. (1) vymazať slová „Hody, Javorinka a Nebojsa“ . Namiesto slov „zvolení“ napísať volení,
a treba doplniť postup, ako sa volia členovia VMC - napr. či je tento proces upravený internou
smernicou zverejnenou na webovom sídle mesta...

v

Cl. 17 - Konanie v mene mesta
- ods. (2) - vypustiť, či nie? Nechať to na zváženie poslancom.
ČI. 21 - Vzájomné vzťahy orgánov mesta, mestského zastupiteľstva, hlavného kontrolóra,
mestského úradu a organizácií zriadených alebo založených mestom
- ods. (1) - prvá veta: „Vzťah mestského zastupiteľstva a primátora je rovnocenný.“ vynechať? Prehodnotiť, resp. zvážiťpreformulovanie celého ods. (1)
- ods. (2) - za poslednú vetu: „Mestské zastupiteľstvo ukladá svojim komisiám úlohy.“ konkretizovať, čo môže uložiť, a že to musí byť v súlade so zameraním na ich činnosť
- ods. (10) - v 2. vete za slová „rozpočtových a príspevkových“ dopísať organizácií, a namiesto
slov „štatutárnym orgánom“ napísať štatutárom ? - Zákon o výkone správy vo verejnom
záujme - preveriť!
Predmetná, vec je upravená v ustanovení § 4 (štvrtá veta) zákona č. 552/2003 Z.z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení n.p.
- ods. (12) - vymazať, ostatné odseky prečíslovať
- nový ods. (12) - posledné slovo vety „primátor“ zmeniť na mesto (... vykonáva mesto.)
- nový ods. (13) - 2. veta tohto odseku bude znieť nasledovne: Mesto ako jediný spoločník
zastúpený primátorom pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti,
ktorej je jediným spoločníkom, menuje schválených členov do funkcie a odvoláva ich
z funkcie.
ČI. 25 - Symboly mesta
- ods. (9) - predseda komisie preverí, aký je postup pri schvaľovaní vlastných symbolov
mestských častí.
Postup schvaľovania symbolov mesta a mestských častí:
1. vypracovanie návrhov symbolov mestskej časti,
2. predbežné schválenie symbolov mestskej časti Heraldickým registrom Slovenskej republiky,
3. ustanovenie symbolov mestskej časti MsZ v Galante (§ 11 ods. 4 písm. p) zákona o obecnom
zriadení v znení n.p.
4. Zapísanie symbolov mestskej časti do Heraldického registra Slovenskej republiky.
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Po zapracovaní týchto zmien predseda komisie e-mailom zašle upravený návrh štatútu
mesta členom LPK, a keď nebudú ďalšie pripomienky, upravený návrh bude doručený všetkým
poslancom do 15. 8. 2019.

3. Rôzne
Predseda informoval členov komisie, že ďalšie zasadnutie komisie je naplánované na 27.8.2019
- utorok - z dôvodu, že 26.8.2019, v pondelok bude rokovať o návrhu VZN o hospodárení
s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Galanta sociálno-zdravotná a bytová komisia, a LPK
by sa mala vyjadrovať až potom. Termín a program bude upresnený poz^mdcou.

Mgr. Min
W s o ta
preds'
komisie

zapísala: Ingrid Szabó
tajomníčka komisie

V Galante, dňa 29.7.2019
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