Záznam
zo zasadnutia legislatívno-právnej komisie MsZ Calanta
konaného dňa 11. júna 2018

Prítomní: viď prezenčná listina
Neprítomní - ospravedlnení: Ing. Zoltán Horváth, Mgr. Adrián Iványi, Mgr. PhDr. Zuzana
Tománková Miková, PhD., MPD
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh VZN mesta Galanta č. .../2018 o taxislužbách
3. Návrh VZN mesta Galanta č. .../2018 o určení výlepných plôch pre voľby do orgánov
samosprávy
4. Návrh VZN mesta Galanta č. .../2018 o postupe pri poskytovaní finančných
príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
5. Novela Rokovacieho poriadku MsZ Galanta
6. Rôzne

1. Otvorenie
PhDr. Marta Vajdová prítomných privítala a informovala o programe rokovania, ktorý bol členmi
legislatívno-právnej komisie jednomyseľne schválený.

2. Návrh VZN mesta Galanta č. .../2018 o taxislužbách
Materiál uviedla lng. Zuzana Krišková, vedúca oddelenia rozvoja mesta MsÚ Galanta. Informovala
prítomných o zámere mesta regulovať činnosť taxislužieb na území Galanty. Na predstaničnom
námestí by sa vytvorilo 5 státí pre prevádzkovateľov taxislužieb, s ktorými by bola podpísaná nájomná
zmluva na obdobie 1 roka. Po rozprave komisia prijala nasledovné uznesenie:

Legislatívno-právna komisia odporúča úplné prepracovanie návrh VZN /komplexné riešenie dopravnej
situácie pred stanicou/ o taxislužbách a predložiť ho až po úplnom prepracovaní na zasadnutie LPK aj
so zapracovaním nasledovných pripomienok:
- v celom texte opraviť slovo „licencia“ na „koncesia“
- v celom texte namiesto slov „žiadateľ“ a „užívateľ stanovišť“ použiť výraz „Prevádzkovateľ
taxislužby“
- čl. 2 Určenie stanovišť taxislužby v ods. (!) 7. riadok slovo „ktoré“ opraviť na „ktorými“ (... sú
všeobecne prístupné...)
- v tom istom článku preformulovať ods. (4), napr.: „Prevádzkovateľom taxislužby môže byť len
právnická alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá sa preukáže platným
oprávnením na výkon taxislužby - koncesiou; a ktorému mesto vydalo parkovaciu kartu a bola
s ním podpísaná nájomná zmluva. Prevádzkovateľ taxislužby požiada Mesto Galanta o vydanie
vyhradeného parkoviska taxislužby na základe žiadosti, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto VZN.“

- čl. 3 Prevádzkový poriadok stanovíšť taxislužby - v ods. (3) namiesto slov „možné zaplatiť“ napísať
„rozdelené do“ (... dvoch rovnakých ...)
- v tom istom článku ods. (4) za slovo „nájomného“ dopísať „v lehote splatnosti“ (... sa bude
považovať...)
- ods. (5) - namiesto slov „v zmysle prílohy č. 3“ napísať „ktorej vzor tvorí prílohu č. 3“
- ods. (6) 1 riadok - namiesto slova „miesto“ napísať „mieste“, v poslednom riadku tohto istého
odseku namiesto slova „vydanou" napísať „vydanej“
- ods. (9) - namiesto slov „ktorej bolo zriadenie stanovišťa taxislužby povolené“ napísať „s ktorým
bola uzatvorená nájomná zmluva na stanovište taxislužby“
- ods. (10) 3. riadok - namiesto „opráv“ napísať „opravách“
- čl. 4 - Kontrola plnenia ustanovení VZN - vynechať celý ods. (3), keďže jeho znenie vyplýva z § 46
ods. 1 príslušného zákona.
- ods. (4) prečíslovať na ods. (3) a namiesto slova „vykonávanej“ napísať „vykonávajúcej“
- čl, 5 - Sankcie - v ods. (1) namiesto „právnickým a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie“
napisať „prevádzkovateľovi taxislužby“
- Príloha č. 2 - v časti Prílohy - 3. bod - namiesto slova „dlhy“ napísať slovo „záväzky“, a na koniec
prílohy doplniť vetu o informačnej povinnosti v zmysle GDPR.

3. Návrh VZN mesta Galanta č. .../2018 o určení výlepných plôch pre voľby do
orgánov samosprávy
Materiál uviedla Mgr. Zuzana Morovičová, vedúca odd. všeobecnej a vnútornej správy MsÚ Galanta.
Po rozprave komisia prijala nasledovné uznesenie:
Legislatívno-právna komisia na svojom zasadnutí dňa 11.6.2018 prerokovala Návrh VZN mesta
Galanta č. .../2018 o určení výlepných plôch pre voľby do orgánov samosprávy, a jednomyseľne
odporúča predložiť materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva Galanta bez pripomienok.

4. Návrh VZN mesta Galanta č. .../2018 o postupe pri poskytovaní finančných
príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately
Návrh vypracoval referát sociálnych služieb MsÚ Galanta, avšak z dôvodu neprítomnosti vedúcej
referátu, Mgr. Adriany Molnáriovej materiál uviedol Mgr. Ivan Szolga, vedúci oddelenia právneho
a VO. Po rozprave komisia prijala nasledovné uznesenie:
Legislatívno-právna komisia na svojom zasadnutí dňa 11.6.2018 prerokovala Návrh VZN mesta
Galanta č. .../2018 o postupe pri poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a jednomyseľne odporúča predložiť materiál na
rokovanie Mestského zastupiteľstva Galanta po zapracovaní nasledovných zmien:
- čl. 11. Príspevok na dopravu - ods. (2) má znieť: „Oprávneným žiadateľom príspevku na dopravu
do centra je rodič dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa a spĺňa tieto podmienky:“
- v tom istom odseku v bode c) slovo „nepresiahnu“ opraviť na „nepresiahne“
- ods. (3) má znieť: „Príspevok na dopravu mesto Galanta poskytuje oprávnenému žiadateľovi
maximálne lx mesačne po návšteve centra vo výške obyčajného obojsmerného cestovného lístka
na dopravu vlakom, autobusom, mestskou hromadnou dopravou.

- čl. III - Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého - v názve článku odvolávkou na zákon
špecifikovať, kto sa považuje za mladého dospelého
- v ods. ( 1) tohto článku za slová „podľa § 69“ dopísať „ods. 1 písnt. b) zákona č. 305/2005 Z.z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej
kuratele)“
- v ods. (1) za slová „príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého“ dopísať do zátvorky
„(ďalej len príspevok na osamostatnenie“) (... vo výške 30% príspevku ...) a podľa toho opraviť aj
ďalšie odseky v čl. 111.
- v ods. (5) čl. III na koniec vety za slovo „rozhodnutia“ dopísať slová „o poskytnutie príspevku na
osamostatnenie“.
- Príloha č. I ; časť „Zúčtovanie poskytnutého príspevku na dopravu“ vymazať. V časti „Potvrdenie
o osobnom stretnutí“ opraviť na konci (text v rámčeku) číslo zákona - t.j. „18/2018“. Na koniec
tlačiva „Žiadosť o poskytnutie príspevku na dopravu“ doplniť vetu o informačnej povinnosti v zmysle
GDPR.

5. Novela Rokovacieho poriadku MsZ Calanta
Materiál uviedla Mgr. Zuzana Morovičová, vedúca odd. všeobecnej a vnútornej správy MsÚ Galanta.
Po rozprave komisia prijala nasledovné uznesenie:
Legislatívno-právna komisia na svojom zasadnutí dňa 11.6.2018 prerokovala Návrh zmien a doplnkov
Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Galanta a jednomyseľne odporúča predložiť materiál
na rokovanie Mestského zastupiteľstva Galanta po zapracovaní nasledovných zmien:
- bod 1. - Čl. 2 ods. 1 pism. b) bude znieť nasledovne: „schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny,
kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, vyhlásiť dobrovoľnú zbierku
a ustanoviť jej podmienky, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu
uzavretú podľa § 20 ods. 1 zákona", rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky
za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu“
- bod 5. - Čl. 11 znie nasledovne - v ods. (2) vypustiť poslednú vetu („Vystúpenie poslanca ... najviac
jednu minútu “). Posledná veta v ods. (5) má znieť nasledovne: „Ak v rámci určeného Časového
limitu boli prednesené všetky pripomienky a podnety, predsedajúci tento bod ukončí
a pokračuje sa v rokovaní podľa schváleného programu.“
- bod 9. - Čl. 15 ods. 2 - nechať pôvodné znenie čl. 15 ods. 2 Rokovacieho poriadku zo dňa
29.9.2016.

