ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie finančnej a správy majetku MsZ v Galante,
konaného dňa 03.05.2022 o 16.00 hod. v zasadačke MsÚ Galanta
Prítomní:
Predseda finančnej komisie:

Peter Závodský

Členovia finančnej komisie:

Zuzana Gauliederová
Ing. Štefan Marczibányi
Gabriel Molnár
Ing. Augustín Popluhár
JUDr. Peter Zelinka

Zapisovateľka finančnej komisie:

Mgr. Katarína Kluchová

Ospravedlnený:

Mgr. László Biró

Program:
Program:
1) Zahájenie
2) Žiadosť o predĺženie nájmu k NP na ul. Vajanského 909, Galanta/Jarmila Rózsová
Holičstvo
3) Výročné správy za rok 2021
a) SŠZ
b) MSKS
c) TSMG
4) Záverečný účet mesta a výročná správa mesta Galanta za rok 2021
5) Prehľad čerpania finančných prostriedkov – reprezentačné za rok 2021
6) Návrh na II. úpravu rozpočtu SŠZ na rok 2022
7) Návrh na I. úpravu rozpočtu MSKS na rok 2022
8) Návrh na II. úpravu rozpočtu TSMG na rok 2022
9) Návrh na II. úpravu rozpočtu mesta na rok 2022
10) Návrh na vzatie kontokorentného úveru na rok 2022
11) Žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta/Jozef Kostka
12) Žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta/Lukáš Reisinger a manž.
Jarmila
13) Žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta/STAVING Levice, s.r.o.
14) Žiadosť o odkúpenie pozemku/Mária Sárkányová
15) Návrh VZN mesta Galanta č. ..../2022, ktorým sa mení a dopĺňa prevádzkový poriadok
pre pohrebiská v meste Galanta v znení neskorších zmien
16) Organizačno-technická príprava XXXVI. ročníka Galantských trhov, návrh poplatkov za
prenájom predajných zariadení a príslušenstva počas konania Galantských trhov, návrh
rozpočtu
17) Vyúčtovanie plateného parkovania za MsÚ, MsKS a OD Mladosť za obdobie od 01.01.2022
– 31.03.2022 – informatívna správa
18) Sanácia TC Galandia – informatívna správa
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19) Nájomné byty – informatívna správa + návrh žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie
nájomných bytov zo ŠFRB a na obstaranie prislúchajúcej technickej vybavenosti - dotácia
z MV SR
20) Obnova Južného krídla neogotického kaštieľa v Galante
21) Návrh platu hlavného kontrolóra mesta
22) Návrh platu primátora mesta
23) Rôzne
24) Záver

Predložený program bol doplnený a upravený nasledovne:
Bod č. 23– Žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta/T-ZONE s.r.o.
Bod č. 24 - Návrh na prevod vlastníctva pozemkov na základe obchodnej verejnej súťaže a jej
podmienky
Bod č. 25 - Žiadosť ZUŠ Josepha Haydna o poskytnutie finančných prostriedkov
Bod č. 26 - Návrh na úpravu sadzobníka MsKS za krátkodobý prenájom priestorov
Bod č. 27 – Rôzne
K bodu č. 1:
Zasadnutie komisie viedol predseda komisie p. Peter Závodský, ktorý privítal všetkých
prítomných na zasadnutí komisie, oboznámil prítomných s programom rokovania a zahájil
rokovanie.
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.,
Mgr. Daniela Amrichová - vedúca OKSaŽP, Eva Vašáková – referát investícií a dopravy,
JUDr. Katarína Kubicová, LLM. – vedúca odd. právneho a VO, Mgr. Zuzana Morovičová –
vedúca OVaVS, Mgr. Lívia Gešková – vedúca odd. spoločenských služieb, Ing. Roman
Miklošík – informatik, MVDr. Gábor Pallya – hlavný kontrolór mesta, Mgr. Peter Kolek
a Andrea Csölleová – za MsKS, Ing. Ján Poľakovský a Anna Novotná - za TsMG, Štefan
Varga - riaditeľ SŠZ, Ing. Rita Kubíková – riaditeľka DD Patria, Martin Fukas – konateľ
spoločnosti Bysprav spol. s r.o.
K bodu č. 2:
Žiadosť o predĺženie nájmu k NP na ul. Vajanského 909, Galanta/Jarmila Rózsová
Holičstvo
- predkladal: M. Fukas
Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predĺženie nájmu k nebytovému priestoru pre
žiadateľa v zmysle predloženého návrhu bez pripomienok
za návrh: 5 členov komisie
K bodu č. 3:
Výročné správy za rok 2021
a) SŠZ – predkladal p. Varga
b) MSKS - predkladal Mgr. Kolek
c) TSMG – predkladal Ing. Poľakovský
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a) SŠZ:
Finančná komisia výročnú správu SŠZ za rok 2021 berie na vedomie a odporúča
MsZ schváliť predloženú výročnú správu bez pripomienok.
za návrh: 5 členov komisie
b) MSKS:
Finančná komisia výročnú správu MsKS za rok 2021 berie na vedomie a odporúča
MsZ schváliť predloženú výročnú správu. Finančná komisia žiada riaditeľa MsKS
pripraviť v spolupráci s MsÚ návrh uznesenia na rekvalifikáciu finančných prostriedkov
na rekonštrukciu renesančného kaštieľa v zmysle potrieb riaditeľa MsKS.
za návrh: 4 členovia komisie
c) TSMG:
Finančná komisia výročnú správu TSMG za rok 2021 berie na vedomie a odporúča
MsZ schváliť predloženú výročnú správu bez pripomienok.
za návrh: 4 členovia komisie
K bodu č. 4:
Záverečný účet a výročná správa mesta Galanta za rok 2021
- predkladala: Ing. Katonová
Pripomienky:
MVDr. Pallya:
− upozornil na matematickú chybu v čísle pri plnení rozpočtu
P. Závodský:
− dotazoval sa, či nie je potrebné uznesenie k návrhu na vyrovnanie straty
Finančná komisia predložený záverečný účet mesta s výročnou správou za rok 2021
vrátane rozpočtových organizácií (DD Patria a školských zariadení) a návrh na
usporiadanie výsledku hospodárenia berie na vedomie a odporúča predložiť MsZ na
schválenie.
za návrh: 4 členovia komisie
zdržal sa: 1 člen komisie
K bodu č. 5:
Prehľad čerpania finančných prostriedkov – reprezentačné za rok 2021
- predkladala: Mgr. Morovičová
Pripomienky:
MVDr. Pallya:
− upozornil, že je to iba prehľad reprezentačného, ktoré je na kapitole OVaVS;
reprezentačné je skoro na každom oddelení
P. Závodský:
− v zmysle upozornenia hlavného kontrolóra vyúčtovanie nie je dostačujúce, nepokrýva
všetky reprezentačné výdavky v rámci mesta
Ing. Srnka, PhD.:
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− uviedol, že fond primátora je iba na kapitole 01.1.1., aj keď reprezentačné výdavky sú aj
na iných kapitolách
Finančná komisia odporúča hlavnému kontrolórovi a prednostovi MsÚ, aby si
ujednotili názory k tomu, či predložená správa je alebo nie je úplná a v súlade s uznesením.
Pokiaľ nie je úplná, odporúča prehľad doplniť a opätovne predložiť na najbližšie
zasadnutie finančnej komisie.
za návrh: 5 členov komisie
K bodu č. 6:
Návrh na II. úpravu rozpočtu SŠZ na rok 2022
– predkladal p. Varga
Pripomienky:
P. Závodský:
− odporúča pri tomto materiáli, ako aj pri ostatných zdôrazniť, že navýšenie tarifných platov
je na základe vyššej kolektívnej zmluvy
Finančná komisia odporúča predložiť MsZ na schválenie návrh na II. úpravu
rozpočtu SŠZ na rok 2022 bez pripomienok.
za návrh: 5 členov komisie
K bodu č. 7:
Návrh na I. úpravu rozpočtu MSKS na rok 2022
- predkladal: Mgr. Kolek
Finančná komisia odporúča predložiť MsZ na schválenie návrh na I. úpravu
rozpočtu MsKS na rok 2022 bez pripomienok.
za návrh: 5 členov komisie
K bodu č. 8:
Návrh na II. úpravu rozpočtu TSMG na rok 2022
- predkladal: Ing. Poľakovský
Finančná komisia odporúča predložiť MsZ na schválenie návrh na II. úpravu
rozpočtu TSMG na rok 2022 bez pripomienok.
za návrh: 5 členov komisie
K bodu č. 9:
Návrh na II. úpravu rozpočtu mesta Galanta na rok 2022
- predkladala: Ing. Katonová
Pripomienky:
P. Závodský:
− nie je stotožnený s navýšením finančných prostriedkov vo výške 7.500 € na oslavy
785.výročia písomnej zmienky; je toho názoru, že sa tieto finančné prostriedky dajú
zmysluplnejšie využiť
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P. Paška:
− uviedol, že bol opakovane oslovený ohľadom odovzdávania ocenení športovcom roka atď.,
nebola k tomu príležitosť kvôli covidu, zdalo sa im vhodné urobiť k tomu nejakú
akadémiu tak ako to robia aj naše partnerské mestá
− nebolo vhodné dávať ľuďom ocenenia v kolektíve 5 ľudí
− cena nie je konečná, budú sa zháňať sponzori, aby sa zabezpečil dostatočne zodpovedajúci
kultúrny program
P. Závodský:
− ešte sa nestalo, žeby sa nejaké schválené finančné prostriedky neminuli
− uviedol, že jedna vec je dôstojné odovzdanie cien a druhá minúť 9.000 €
− je toho názoru, že ceny sa po iné roky dôstojne odovzdávali v renesančnom kaštieli, môže
tam byť aj 60 ľudí
− odporúča k tejto položke hlasovať osobitne
− k sumám 40.000 € na kultúrny program GT (Galandia, MsKS) sa nebude komisia
vyjadrovať, je tu nesúlad s rozpočtom GT
− k navýšeniu finančných prostriedkov na kolumbárium uviedol, že ide o 60% zvýšenie
oproti pôvodnej cene
− požiadal o predloženie možnosti výberu k MsZ – porovnať to s modulovaným
kolumbáriom - porovnateľné množstvo schránok
− i k tejto sume odporúča hlasovať osobitne
E. Vašáková:
− uviedla, že vysúťažený dodávateľ nepodpísal s mestom zmluvu z dôvodu zvýšenia cien
stavebných materiálov; mesto muselo opätovne vyhlásiť verejné obstarávanie a bola
vysúťažená cena 168.034,14 €
Finančná komisia svojím hlasovaním (6 členov za návrh) odporúča MsZ schváliť
predložený návrh na II. úpravu rozpočtu mesta okrem položiek, ku ktorým hlasovala
samostatne a to:
08.2./9 Ostatné kultúrne služby
600 Oslavy 785. výročia prvej písomnej zmienky o mesta Galanta + 7.500 €
- finančná komisia hlasovaním (3 členovia za návrh, 3 členovia proti návrhu)
neprijala platné stanovisko
01.8.0 Transfery všeobecnej povahy
MSKS – finančný príspevok na kultúrny program Galantské trhy -40.000 €
04.1.1 Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia
Galantské trhy – presun finančných prostriedkov na kultúrny program GT +40.000 €
- finančná komisia k uvedeným položkám neprijala stanovisko s z dôvodu nesúladu
s predloženým rozpočtom na Galantské trhy, odporúča upresniť sumu
06.2.0 Rozvoj obcí
700 Kolumbárium +59.865 €
- finančná komisia hlasovaním (2 členovia za návrh, 4 členovia proti návrhu)
neodporúča MsZ schváliť navýšenie
- finančná komisia odporúča predložiť k zasadnutiu MsZ možnosť výberu –
porovnanie s modulovanými kolumbáriami
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K bodu č. 10:
Návrh na vzatie kontokorentného úveru na rok 2022
- predkladala: Ing. Katonová
Pripomienky:
Ing. Srnka, PhD.:
− uviedol, že s VÚB a.s. sa zmluva každoročne na jar predlžovala, ale z dôvodu, že bolo
posunuté zastupiteľstvo, tak zmluva skončila
P. Závodský:
− očakával by stanovisko MsÚ k tomuto materiálu
Ing. Srnka, PhD.:
− mesto má hlavný účet vo VÚB a.s., ale má aj účet v Slovenskej sporiteľni
Ing. Popluhár:
− dotazoval sa, či sme už kontokorent čerpali?
Ing. Srnka, PhD.:
− ešte sa nečerpal, nebolo potrebné
Ing. Popluhár:
− je toho názoru, že kontokorent nepotrebujeme, keď sa ešte nečerpal
− z ponúk považuje za lepšiu ponuku VÚB a.s.
P. Závodský:
− rozdiel medzi ponukou VÚB, a.s. a SLSP a.s. je zanedbateľný
Ing. Srnka, PhD.:
− vyjadril sa, že nemá problém s výberom ktorejkoľvek s týchto bánk
− bol by rád, aby malo mesto poistku vzatím tohto kontokorentného úveru
− za seba – vybral by SLSP a.s., z toho titulu, že sa nemusí každoročne schvaľovať zmluva
Finančná komisia odporúča MsZ prijať ponuku Slovenskej sporiteľne, a.s. na
poskytnutie kontokorentného úveru vo výške 100.000 €.
za návrh: 5 členov komisie
zdržal sa: 1 člen komisie

K bodu č. 11:
Žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta/Jozef Kostka
- predkladala: JUDr. Katarína Kubicová, LLM.
Finančná komisia odporúča MsZ schváliť pre žiadateľa zriadenie vecného bremena
na pozemkoch vo vlastníctve mesta Galanta za účelom zriadenia vodomernej šachty
a uloženia vodovodnej 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, v minimálnej výške znaleckého posudku.
za návrh: 6 členov komisie
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K bodu č. 12:
Žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta/Lukáš Reisinger a manž.
Jarmila
- predkladala: JUDr. Katarína Kubicová, LLM.
Finančná komisia odporúča MsZ schváliť pre žiadateľa zriadenie vecného bremena
na pozemkoch vo vlastníctve mesta Galanta za účelom vybudovania plynovej a elektrickej
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, v minimálnej výške znaleckého posudku.
za návrh: 6 členov komisie
K bodu č. 13:
Žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta/STAVING Levice, s.r.o.
- predkladala: JUDr. Katarína Kubicová, LLM.
Finančná komisia odporúča MsZ schváliť pre žiadateľa zriadenie vecného bremena
na pozemkoch vo vlastníctve mesta Galanta za účelom vybudovania verejnej elektronickej
telekomunikačnej siete s názvom „FRRH_KVB_GA_Bytovy dom Parkhouse“.
Výšku jednorazovej odplaty odporúča stanoviť v zmysle prílohy č. 1 k Zásadám
zriadenia vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta Galanta alebo znaleckým
posudkom, v minimálnej výške znaleckého posudku.
za návrh: 6 členov komisie
K bodu č. 14:
Žiadosť o odkúpenie pozemku/Mária Sárkányová
- predkladala: JUDr. Katarína Kubicová, LLM.
Pripomienky:
Z. Gauliederová:
− uviedla, že bola dohoda, že sa nebudú predávať pozemky, kým nebude upravené VZN
s vyššími cenami pozemkov
− ide o prefabrikovanú garáž, ktorá je tam položená, nemá ani súpisné číslo
Finančná komisia svojím hlasovaním (2 členovia komisie za návrh, 3 členovia
komisie proti návrhu) neodporúča MsZ schváliť pre žiadateľku odpredaj pozemku parcela
číslo 77/3 k.ú. Galanta.
K bodu č. 15:
Návrh VZN mesta Galanta č. ..../2022, ktorým sa mení a dopĺňa prevádzkový poriadok
pre pohrebiská v meste Galanta v znení neskorších zmien
- predkladali: Mgr. Amrichová, Ing. Poľakovský
Pripomienky:
Ing. Popluhár:
− uviedol, že nakoľko nemáme miesta na pochovávanie zosnulých a nakoľko nevieme urobiť
kolumbárium a zároveň vie, že je uzávera na starý cintorín, tak by navrhol zrušiť uzáveru
na starom cintoríne a urobiť aspoň tých 100 miest;
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− nevie, či sa to týka tohto VZN alebo iného
− vie, že to nespadá do kompetencie finančnej komisie; rád by to posunul
P. Závodský:
− uviedol, že k tejto uzávere bol prijaté uznesenie na niečí podnet
− podporuje tento návrh otvoriť starý cintorín a stanoviť nejakú súťaž/transparentné pravidlá
na výber hrobových miest
− vybrané finančné prostriedky by boli použité napr. na rekonštrukciu vonkajšieho plota
Ing. Poľakovský:
− upozornil na chybu v materiáli – pri urnových miestach má byť 25 €, nie 20 €
Ing. Popluhár:
− odporučil stanoviť aj termín, odkedy sa cena mení
Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predložený návrh VZN a predložený
návrh na úpravu cenníka za cintorínske a pohrebné služby, dátum účinnosti odporúča
stanoviť na 01.07.2022.
za návrh: 6 členov komisie
Finančná komisia odporúča oddeleniu komunálnych služieb v spolupráci s TSMG
pracovať na zrušení uzávery na starom cintoríne a pripraviť určité transparentné pravidlá
na výber hrobových miest za účelom získania finančných prostriedkov, ktoré budú použité
na rekonštrukciu cintorína.
za návrh: 6 členov komisie
K bodu č. 16:
Organizačno-technická príprava XXXVI. ročníka Galantských trhov, návrh poplatkov
za prenájom predajných zariadení a príslušenstva počas konania Galantských trhov,
návrh rozpočtu
- predkladala: Mgr. Amrichová
Pripomienky:
P. Závodský:
− uviedol, že rozpočty MsKS a mesta nie sú v súlade, odporúča dať ich do súladu
− predložil požiadavku, aby bol tento materiál v programe MsZ zaradený pred úpravou
rozpočtu mesta
Ing. Marczibányi:
− dotazoval sa ohľadom zmeny (v lokalite hlavná ulica a pivný festival), či by nemohla byť
predajná doba tak ako na nádvorí kaštieľa a parku – to znamená v piatok do jednej
a v sobotu do druhej
− predložil požiadavku ohľadom otvorenia brán parku počas Galantských trhov, aby bolo ich
otvorenie zosúladené s programom letného kina, nakoľko ľudia odchádzajúci z kina chcú
prechádzať cez park (mal túto požiadavku aj v minulosti a vyšlo sa jej v ústrety)
− taktiež predložil požiadavku predĺženia osvetlenia v parku na dlhšie ako do pol desiatej
P. Závodský:
− k požiadavkám Ing. Marczibányiho odporučil, aby sa nimi zaoberalo riaditeľstvo
Galantských trhov a aby mu bola do konania MsZ zaslaná odpoveď na tieto požiadavky
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Finančná komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MsZ. Finančná
komisia k predloženému rozpočtu GT nezaujala stanovisko, nakoľko predložený rozpočet
kultúrnych programov nie je v súlade navrhovanou úpravou rozpočtu mesta. Finančná
komisia odporúča zosúladiť materiály a predložiť ich MsZ na schválenie.
za návrh: 6 členov komisie
K bodu č. 17:
Vyúčtovanie plateného parkovania za MsÚ, MsKS a OD Mladosť za obdobie od 01.01.2022
– 31.03.2022 – informatívna správa
- predkladala: p. Vašáková
Pripomienky:
Ing. Marczibányi:
− uviedol, že by bol rád, keby bola správa doplnená o kontrolnú činnosť zo strany MsP, či sa
to kontroluje, aký je výber
E. Vašáková:
− upozornila na skutočnosť, že bude potrebná zmena VZN ohľadom vydávania parkovacích
kariet ABONENT, nakoľko bude naplnená kapacita parkovacích miest
P. Závodský:
− k uvedenému uviedol, nech sa pripraví VZN
Finančná komisia berie predloženú informatívnu správu na vedomie.
Finančná komisia odporúča rozšíriť materiál o informáciu zo strany MsP o výkone
kontrolnej činnosti na platených parkoviskách (kedy a akým spôsobom), s vyčíslením
vybraného objemu pokút za porušovanie VZN o platenom parkovaní. Tento materiál
odporúča označiť ako neverejný a predložiť ho poslancom MsZ.
za návrh: 6 členov komisie
K bodu č. 18:
Sanácia TC Galandia – informatívna správa
- predkladala: p. Vašáková
Pripomienky:
P. Závodský:
− uviedol, že p. Veselá bude musieť vysvetliť ako myslela to, že „prevádzkovateľ vo vlastnej
réžii a na vlastnú zodpovednosť pripravilo opätovné otvorenie“, nakoľko to evokuje, že to
nebolo v poriadku
Finančná komisia svojím hlasovaním (3 členovia komisie za návrh, 3 členovia
komisie sa zdržali) neprijala platné stanovisko k informatívnej správe.
K bodu č. 19:
Nájomné byty – informatívna správa + návrh žiadosti o poskytnutie dotácie na
obstaranie nájomných bytov zo ŠFRB a na obstaranie prislúchajúcej technickej
vybavenosti - dotácia z MV SR
- predkladala: p. Vašáková
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Pripomienky:
P. Závodský:
− predložil návrh, aby sa právne oddelenie začalo zaoberať s tým, čo bude s pozemkom, ak
nájomné byty mesto neodkúpi
− je toho názoru, že sme na strope svojich možností
E. Vašáková:
− uviedla, že súčasťou materiálov do MsZ budú aj žiadosti, ktoré mesto spolu so
zhotoviteľom musí pripraviť a zaslať na ŠFRB, súčasťou materiálov bude aj uznesenie
MVDr. Pallya:
− uviedol, že pozemok je ošetrený – je uzatvorená nájomná zmluva na 1.000 € ročne a nie je
možnosť odstúpenia od tejto zmluvy
Z. Gauliederová:
− uviedla, že bola na investičnej komisii; dávala aj status o tom, že koľko budú stáť tie
nájomné byty
− uviedla, že primátor mesta povedal, že nikdy nepodpíše také vysoké nájomné; takže všetci
občania Galanty by sme z rozpočtu museli dotovať nájomné byty
P. Závodský:
− k uvedenému uviedol, že nie je predložený žiadny materiál na schválenie o tom a stále je
to vo fáze informatívnej správy
JUDr. Zelinka:
− dotazoval sa na spomínané uznesenie, ktoré má byť súčasťou materiálov na MsZ
E. Vašáková:
− uviedla, že je potrebné poslať žiadosť na ŠFRB
MVDr. Pallya:
− uviedol, že súčasťou uznesenia musí byť aj záväzok mesta o dofinancovaní
E. Vašáková:
− súčasťou zmluvy, ktorá sa podpísala – pri budúcom odkúpení nájomných bytov je, že tá
čiastka, ktorá bude tvoriť rozdiel medzi oficiálnou žiadosťou a ktorá nebude stačiť, tak ju
dotuje mesto
P. Závodský:
− dotazoval sa, že odkiaľ to dotuje mesto?
E. Vašáková:
− z rozpočtu mesta, je tam finančné krytie – celková časť už s tým navýšením
JUDr. Zelinka:
− dotazoval sa prečo je na zasadnutie komisie predložená iba informatívna správa
E. Vašáková:
− na zasadnutie MsZ budú vypísané formuláre – to bude to isté ako tabuľka, ktorá je
v materiáli, len so žiadosťami
Ing. Popluhár:
− k pripomienke p. Gauliederovej a k cene – na sociálnej komisii majú mať na najbližšom
zasadnutí predložené zo strany mesta VZN, ktoré bude určovať nejaké pôsobnosti týchto
bytov
− majú dilemu vzhľadom na to, že sa nevie v akom časovom horizonte sa budú kupovať
byty, či je táto úloha aktuálneho MsZ alebo toho nasledujúceho; alebo sa má predložiť
materiál o ktorom sa budú rozprávať poslanci - to bude najbližšie v júni a potom ešte
v septembri je MsZ...malo by to byť predložené v komisiách pred júnovým MsZ
− cenotvorba je jasná - koľko je minimum a cena sa určí na finančnej komisii a záležitosťou
primátora je buď akceptovať alebo neakceptovať rozhodnutie zastupiteľstva
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− je tu dobrá vôľa dať tú cenu čo najnižšie, ale nemali by sme ísť pod cenu, ktorú určuje
zákon
− je toho názoru, aby sa na príprave materiálu pracovalo, aby bol nejaký, či ho už schváli
toto zastupiteľstvo alebo nové
P. Závodský:
− je toho názoru, aby sa to pripravilo a nebrali sa voľby do úvahy
− ak by malo prísť k dotáciám z mestského rozpočtu na jednotlivé byty – je to dotačná
politika
− odznelo v Galantských novinkách, že 50% má byť pre malé rodiny, 50% pre prisťahované
rodiny...aká je definícia mladej rodiny, aká je definícia prisťahovanej rodiny?...treba
transparentné výberové konanie
− je potrebné dať dokopy finančné prostriedky a byť zodpovednými voči ľuďom; urobiť
všetko pre to, aby sa to pripravilo; ľuďom sme to sľúbili
− treba povedať pravdu, koľko to vyjde a vypočítať to a k tomuto treba mať celý obraz –
komu budú prideľované byty, ako budú prideľované, kto má nárok, aká je dotačná schéma
(rodiny s deťmi, slobodné matky, invalidi atď.)
− sociálna komisia musí určiť kvóra – koľko bytov sa pridelí Galanťanom atď...; treba
stanoviť vopred transparentné pravidlá
E. Vašáková:
− uviedla, že 5% z obstarávacej ceny zaplatí len nájomník, mesto bude na nule – to sa
splácajú tie splátky, keď mesto zoberie úver
P. Závodský:
− máme iba plno nápadov a myšlienok, ale reálne v rukách nemáme nič
− smerom k Ing. Popluhárovi – je tu možnosť aj urobiť spoločnú komisiu
E. Vašáková:
− dala do pozornosti, že podmienky sú na tento rok – do konca mája musíme požiadať ŠFRB
s týmito podmienkami; o rok môžu byť iné podmienky
MVDr. Pallya:
− uviedol, že vždy bude dlžník mesto
− dotazoval sa Ing. Popluhára, či bude jedno VZN riešiť aj prideľovanie, aj podmienky... bol
by za dve
P. Paška:
− vyjadril sa na investičnej komisii, že v tej výške to nepodpíše, pretože keď máme 40-ročný
úver a 5% je horná hranica, tak je dosť priestoru na to, aby sme znížili splátky pre ľudí
a stále boli minimálne na nule resp. v malom pluse, aby sme si vytvárali rezervu na
prípadných neplatičov
− uviedol, že tú sumu, ktorá tam je vieme znížiť na úroveň odhadom na 55%
Finančná komisia svojím hlasovaním (2 členovia komisie za návrh, 4 členovia
komisie sa zdržali) neprijala platné stanovisko k predloženému materiálu.
K bodu č. 20:
Obnova Južného krídla neogotického kaštieľa v Galante
- predkladala: p. Vašáková
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Finančná komisia odporúča MsZ schváliť spolufinancovanie projektu vo výške
187.818 € a zároveň žiada o zapracovanie tejto čiastky do výhľadového rozpočtu na rok
2023.
za návrh: 6 členov komisie
K bodu č. 21:
Návrh platu hlavného kontrolóra mesta
Finančná komisia odporúča, aby o návrhu platu rozhodlo na svojom spoločnom
stretnutí poslanecké grémium a návrh predložili na prerokovanie a schválenie MsZ.
K bodu č. 22:
Návrh platu primátora mesta
Finančná komisia odporúča, aby o návrhu platu rozhodlo na svojom spoločnom
stretnutí poslanecké grémium a návrh predložili na prerokovanie a schválenie MsZ.
K bodu č. 23:
Žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta/T-ZONE s.r.o
- predkladala: JUDr. Katarína Kubicová, LLM.
Finančná komisia odporúča MsZ schváliť pre žiadateľa zriadenie vecného bremena
na pozemkoch vo vlastníctve mesta Galanta za účelom zriadenia vodomernej šachty
a uloženia vodovodnej 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, v minimálnej výške znaleckého posudku.
za návrh: 6 členov komisie
K bodu č. 24:
Návrh na prevod vlastníctva pozemkov na základe obchodnej verejnej súťaže a jej
podmienky
- predkladala: JUDr. Katarína Kubicová, LLM.
Finančná komisia odporúča materiál opätovne predložiť na prerokovanie po
predložení aktualizovaného VZN o hospodárení s majetkom mesta a nového návrhu
cenovej mapy k VZN so stanovením nových minimálnych cien pozemkov na území mesta
Galanta.
za návrh: 6 členov komisie
K bodu č. 25:
Žiadosť ZUŠ Josepha Haydna o poskytnutie finančných prostriedkov
Pripomienky:
P. Závodský:
− uviedol, že chýba stanovisko príslušného oddelenia ohľadom prepravných
vysvetlenia – čo je to zánovné krídlo atď.
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nákladov,

Mgr. Gešková:
− uviedla, že jej bolo povedané p. riaditeľkou, že je všetko dohodnuté a má len žiadosť
posunúť na finančnú komisiu; dotazovala sa jej, či sú 3 cenové ponuky a povedala jej
riaditeľka, že nie sú
Ing. Popluhár:
− dotazoval sa, kde v tej severnej veži by to bolo
P. Paška:
− uviedol, že keď sa tu prezentovali ZUŠ Mikulov a Galanta, tak bolo veľmi veľa ľudí v sále
v severnom krídle a nebolo cez stĺpy dobre vidieť – vtedy sa dotazoval riaditeľky, že prečo
sa takéto aktivity neorganizujú hore v severnej veži (je tam lepší zvuk, aj sa tam zmestí
viac ľudí). Zrejme na základe toho vznikla táto požiadavka; uviedol vtedy, že nevidí
problém, aby sa tam hore dostal klavír
Finančná komisia sa bude žiadosťou zaoberať na najbližšom zasadnutí komisie po
predložení stanoviska zo strany MsÚ a zodpovedaní predložených otázok ( kde bude klavír,
prepravné náklady atď.)
za návrh: 6 členov komisie
K bodu č. 26:
Návrh na úpravu sadzobníka MsKS za krátkodobý prenájom priestorov
- predkladal: Mgr. Kolek
Pripomienky:
P. Závodský:
− je toho názoru, že na súkromné školy a organizácie by sa to nemalo vzťahovať
− dotazoval sa hlavného kontrolóra, či MsZ schvaľuje cenníky, nakoľko MsKS predložilo
návrh cenníka a taktiež sa v minulosti schvaľoval cenník Galandie; postrehol, že teraz
vyšiel cenník Galandie, ktorý nebol schvaľovaný
− dotazoval sa, či si nemôže schváliť cenník aj riaditeľ MsKS, ktorý má v správe mestský
majetok
MVDr. Pallya:
− uviedol, že pri Galandii je delegovaná cenotvorba konateľom a na konateľa to delegovalo
valné zhromaždenie
P. Závodský:
− odporúča, aby sa to vzťahovalo na školy a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
a VÚC
P. Paška:
− uviedol, že keď sa to takto schváli, tak to bude platiť pre štyri stredné školy z piatich
P. Závodský:
− nie je toho názoru - sú tu aj súkromné predškolské zariadenia
Finančná komisia odporúča MsZ schváliť nasledovný návrh znenia:
„jednorazový poplatok pre školy a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Galanta
a v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC Trnava“
za návrh: 6 členov komisie
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Rôzne:
Z. Gauliederová:
− uviedla, že sa schvaľoval na minulom MsZ úver vo výške 2 mil. €
− nerozumie, prečo sa to zvýšili na 2 mil. €, mali sme mať 1,2 mil. €; na finančnej komisii sa
dohodlo na sume 1,2 mil. €
Ing. Katonová:
− nakoniec to bolo rozdelené bez 37.000 € na 2 mil. €; dohodli sme sa na finančnej komisii
a nakoniec sme zobrali 2 mil. €, je podpísaná zmluva
P. Závodský:
− odporúča zaslať všetkým členom komisie stanovisko finančnej komisie k vzatiu 1,2 mil. €
Ing. Popluhár:
− smerom k p. Gauliederovej – 2 mil. € to určite neboli; na komisii, ktorá sa konala v MsKS
sme si udobrili 1 mil. € na cesty a chodníky a cca 600 tis. € na Galandiu
− 2 mil. € je len limit; v zmysle uznesenia by nám banka nemala dovoliť čerpať viac ako je
v uznesení
MVDr. Pallya:
− dotazoval sa v banke ohľadom zmluvy – zmluva je pro forma, aby boli udržateľné
podmienky, ale k tomu, aby sa mohol čerpať úver je potrené uznesenie MsZ
Ing. Popluhár:
− uviedol, že bol v návrhovej komisii – v zmysle predloženého návrhu schvaľovali SLSP,
ale suma tam nebola
MVDr. Pallya:
− uviedol, že stále sa bavilo o investičnom úvere a v zmluve je prevádzkový úver
− čerpanie úveru je podmienené uznesením MsZ
P. Závodský:
− podmienkou čerpania úveru je právoplatné rozhodnutie MsZ o schválení kapitálovej
investície; teda uznesenie nie k úveru – úver je už schválený a podpísaný
Ing. Marczibányi:
− uviedol, že teda nejde o prevádzkové náklady
P. Závodský:
− účel úveru je uvedený – prevádzkové potreby dlžníka
Ing. Marczibányi:
− na základe toho si sami sebe rozporujú v zmluve
P. Závodský:
− táto zmluva nemala byť podpísaná, neboli schválené 2 mil. € na prevádzkové náklady
Predseda finančnej komisie poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí komisie a
ukončil zasadnutie.
Peter Závodský v.r.
predseda komisie
Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová
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