Záznam
zo zasadnutia legislatívno-právnej komisie MsZ Galanta
konaného dňa 5. júna 2017

Prítomní: viď prezenčná listina
Neprítomná - ospravedlnená: Mgr. Marta Vajdová
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh VZN mesta Galanta č. .../2017 o vyhradení plôch na verejných priestranstvách
na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do orgánov
Trnavského samosprávneho kraja
3. Návrh VZN mesta Galanta č. .../2017, ktorým sa mení a dopĺňa Prevádzkový poriadok
pre pohrebiská mesta Galanta
4. Žiadosť Krajského súdu Trnava o písomné vyjadrenie k žalobe - návrh Okresnej
prokuratúry Galanta na zrušenie uznesenia MsZ Galanta č. 106/Z-2015 z 28.8.2015
a uznesenia MsZ Galanta č. 106/Z-2015 z 29.9.2015
5. Rôzne

1. Otvorenie
Predseda komisie informoval prítomných o programe rokovania, ktorý bol členmi LPK
jednoznačne schválený.
2. Návrh VZN mesta Galanta č. .../2017 o vyhradení plôch na verejných priestranstvách na
vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do orgánov
Trnavského samosprávneho kraja
Materiál uviedla Mgr. Z. Morovičová, vedúca odd. všeobecnej a vnútornej správy MsÚ. Po
rozprave legislatívno-právna komisia prijala nasledovné uznesenie:
Legislatívno-právna komisia MsZ Galanta jednomyseľne odporúča predložiť materiál na
rokovanie Mestského zastupiteľstva Galanta s nasledovnými pripomienkami:
- Názov VZN upraviť nasledovne: Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Galanta č. ... o
zriadení plagátových plôch na verejných priestranstvách a podmienkach ich využívania počas
volebnej kampane pre voľby do orgánov Trnavského samosprávneho kraja
- Do čl. I. na koniec vety za slová „Trnavského samosprávneho kraja“ dopísať: (ďalej len
„volebná kampaň
- Názov čl. II. upraviť nasledovne: Plagátové plochy na verejných priestranstvách
a podmienky ich využívania počas volebnej kampane
- V čl. II. bod (11) za slová „v odseku 1“ dať čiarku (... uvedené v odseku 1, sa ustanovenia
...)

3.

Návrh VZN mesta Galanta č. .../2017, ktorým sa mení a dopĺňa Prevádzkový poriadok
pre pohrebiská mesta Galanta
Materiál uviedla L. Galambosová, zástupca prednostu. Na začiatku zasadnutia rozdala
prítomným opravenú prvú stranu návrhu, kde bol opravený bod 1. ČI. I. návrhu. Po rozprave,
na ktorej bola prítomná aj p. Katarína Ferenczyová, správkyňa cintorínov, legislatívno-právna
komisia prijala nasledovné stanovisko:
Legislatívno-právna komisia jednomyseľne odporúča predložiť materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva Galanta s nasledovnými pripomienkami:
- k čl. VIII. ods. 9 návrhu komisia zaujala nasledovné stanovisko:
Z právneho hľadiska sú všetky možnosti uvedené v tomto článku (t.j. pochovávanie v sobotu,
v nedeľu, počas sviatku, s udelením výnimky za príplatok alebo bez výnimky,) konformné,
avšak čo sa týka výšky príplatku za pohreby vykonávané v týchto dňoch, necháva to na
zváženie mestskému zastupiteľstvu. V prípade, ak sa mestské zastupiteľstvo rozhodne pre
výnimku, legislatívno-právna komisia odporúča, aby podmienky udelenia výnimky boli
presne špecifikované.
- v Cenníku bod A2) a bod B3) upraviť nasledovne: Prirážka za sobotu, nedeľu a sviatok

v

4.

Žiadosť Krajského súdu Trnava o písomné vyjadrenie k žalobe - návrh Okresnej
prokuratúry Galanta na zrušenie uznesenia MsZ Galanta č. 106/Z-2015 z 28.8.2015 a
uznesenia MsZ Galanta č. 106/Z-2015 z 29.9.2015
Materiál uviedol Mgr. I. Szolga, vedúci oddelenia právneho a verejného obstarávania MsÚ.
Po rozprave legislatívno-právna komisia prijala nasledovné stanovisko:
Legislatívno-právna komisia jednomyseľne odporúča pri príprave stanoviska Mestského
zastupiteľstva Galanta pre Krajský súd Trnava vychádzať zo stanoviska MsZ Galanta, ktoré
bolo zaslané dňa 26.10.2016 na Krajský súd Trnava k č. konania 14 S /l70/2015-30.

í

Ing. ZoltáriWorváth
predseda Komisie

Zapísala: Ingrid Szabó, tajomníčka komisie

