Zápisnica
zo zasadnutia Komisie kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante
konaného dňa 25. 04. 2018
Prítomní:
Predseda komisie:
Členovia komisie:

Mgr. Peter Kolek
Mgr. Ladislav Maťašovský, PaedDr. Peter Černý, Mgr. Ján Kolek
Zsolt Takáč, Rudolf Mézes

Ďalej boli prítomníHostia:

Mgr. Miroslav Psota - prednosta MsÚ,
Mgr. Daniela Amrichová - vedúca oddelenia komunálnych služieb MsÚ
Zapisovateľka komisie: Eva Poláková
Predseda komisie Mgr. Peter Kolek privítal hostí a členov komisie na zasadnutí. Oboznámil ich
s programom, ktorý bol jednomyseľne schválený.
Program:
1) Informácia k pripravovaným podujatiam „Dni Kecskemétu“.
2) Informácia o príprave celomestských osláv 1. mája.
3) Priebežná informácia o príprave XXXIV. ročníka Galantských trhov.
4) Návrh na ocenenie TTSK v oblasti kultúry.
5) Rôzne.
1) Informácia k pripravovaným podujatiam „Dni Kecskemétu“:
Mgr. Amrichová – informovala, že 16. 04. 2018 sa uskutočnilo zasadnutie k umiestneniu
monotematickej izby Zoltána Kodálya v severnom krídle NK. Bolo navrhnuté spojiť termín
slávnostného otvorenia tejto izby – 23. 10. 2018 s pripravovaným podujatím „Dni Kecskemétu“.
Uviedla, že práve dnes potvrdili z partnerského mesta Kecskemét účasť s vystúpením tanečného
súboru na podujatí „ Dni Kecskemétu“ a požiadali, aby mohli záverečnú pieseň spoločne odspievať
so Speváckym súborom Zoltána Kodálya.
Mgr. Kolek P. – oboznámil prítomných, že na požiadavku mesta o presun pôvodne plánovaného
umiestnenia monotematickej izby Zoltána Kodálya z južnej veže z dôvodu rekonštrukcie, bola
vykonaná obhliadka priestorov a rozhodlo sa o prípadnom dočasnom alebo stálom umiestnení tejto
izby do severného krídla NK a to do zadnej podkrovnej miestnosti a vedľajšej priľahlej miestnosti.
p. Mézes – predložil prítomným plánik uvedených priestorov v severnom krídle NK a navrhol
urobiť prepojenie týchto dvoch miestností.
Mgr. Amrichová – odporučila, že ak sa už budú robiť v týchto priestoroch stavebné úpravy, bolo by
dobré umiestniť v nich monotematickú izby natrvalo a nie dočasne.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante prerokovala „Informáciu
o pripravovaných podujatiach „Dni Kecskemétu“, berie ju na vedomie a odporúča:
- spojiť podujatie „Dni Kecskemétu“ so slávnostným otvorením monotematickej izby Zoltána
Kodálya a s vystúpením tanečného súboru z Kecskemétu,
- žiada riaditeľa MsKS - Mgr. Koleka o oslovenie Spevokolu Zoltána Kodálya s požiadavkou
participovania na tomto podujatí odspievaním záverečnej piesne.
Mgr. Kolek P. – oboznámil prítomných, že komisii bolo doručené (v zmysle uznesenia MsZ
v Galante č.77/Z-2015, ktoré odporučilo primátorovi mesta pozvania na oficiálne návštevy
z partnerských miest doručovať aj na komisiu kultúry a MV) pozvanie primátorky partnerského
mesta Tótkomlós pre primátora a 4-člennú delegáciu mesta Galanta na oslavy Dní mesta v dňoch
27. - 30. 04. 2018 pri príležitosti 272. výročia znovuosídlenia Slovenského Komlóša. Termín na
potvrdenie účasti bol do 20. 04. 2018.
PaedDr. Černý – uviedol, že v budúcnosti by bolo vhodné trošku skôr dať na vedomie takéto
pozvania.
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Mgr. Psota – uviedol, že sa o tomto pozvaní dozvedel až v pondelok, kedy bol oslovený na účasť na
tomto podujatí.
Mgr. Kolek P. – sa informoval, aké skutočnosti nastali v súvislosti s partnerským mestom Paks
a s prípravou partnerskej zmluvy s poľským mestom Lešno?
Mgr. Amrichová – uviedla, že v prípade Paksu nenastali nové skutočnosti.
Mgr. Psota – informoval prítomných, že mesto Lešno bolo oslovené, primátor ich pozval do nášho
mesta na dva dni, ale nami navrhovaný aprílový termín im nevyhovoval. Teraz čakáme, kým oni
navrhnú termín stretnutia. Okrem toho primátor mesta oslovil aj druhé poľské mesto Ustrzyki
Dolne a navrhol im stretnutie v našom meste v mesiaci máj, ani im to nevyhovovalo, čaká sa, kým
sa nám ozvú a navrhnú iný termín stretnutia.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante berie na vedomie predložené
informácie týkajúce sa partnerského mesta Paks a pripravovanej partnerskej spolupráce
s poľskými mestami a žiada prednostu MsÚ Mgr. Psotu, aby v prípade, ak nastanú nové
skutočnosti, podal informáciu na zasadnutí komisie.
2) Informácia o príprave celomestských osláv 1. mája:
Materiál bol doručený členom komisie spolu s pozvánkou.
Mgr. Kolek J. – podal prítomným informáciu o pripravovaných celomestských oslavách 1. mája,
ktoré sú tradične rozvrhnuté na dva dni:
- 30. 04. 2018 - Stavanie májového stromu na Mierovom námestí pred MsÚ od 17.00 hod, kde
vystúpia s kultúrnym programom všetky základné školy a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta.
- 01. 05. 2018 – oslavy spojené s bohatým kultúrnym programom od 14.00 hod. na amfiteátri.
Nebol zaradený profesionálny kultúrny program, ale vystúpia domáce súbory z mesta Galanta:
Dychový orchester mesta, TS CALMA, Spektrum CVČ ako aj súbory z okresu Galanta: DFS
Važinka, Važina, ĽH Muzička, FS Gyékényes, Úľančanka, Magnólia trió.
Uviedol, že generálnym sponzorom podujatia je Hypermarket TESCO Galanta, ktoré zabezpečí
občerstvenie pre všetkých účinkujúcich.
Ďalej uviedol, že v prípade veľmi nepriaznivého počasia sa oslavy neuskutočnia, avšak predpoveď
počasia na uvedené dni je zatiaľ vyhovujúca.
Mgr. Kolek P. – ocenil zaradenie štruktúry kultúrnych programov osláv a kladne hodnotil zapojenie
sa všetkých základných škôl do programu.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante prerokovala „Informáciu
o príprave celomestských osláv 1. mája“ a berie ju na vedomie bez pripomienok.
3) Priebežná informácia o príprave XXXIV. ročníka Galantských trhov:
Mgr. Kolek J. – uviedol, že skladba kultúrneho programu zostala nezmenená, zajtra sa koná
zasadnutie MsZ, kde sa schvaľuje dotácia na GT.
p. Takáč – informoval, že už prichádzajú do Galandie zálohové faktúry na program, opýtal sa
prednostu MsÚ, aký bude postup ďalej s financiami.
Mgr. Psota – uviedol, že zajtra sa koná zasadnutie MsZ, kde je predmetom rokovania celé
organizačno-technické zabezpečenie XXXIV. ročníka GT. Ak bude materiál schválený, Galandia
dostane účelový príspevok na zabezpečenie kultúrnych programov. Avšak to, že Galandia
objednáva kultúrne programy, ešte neznamená, že MsKS bude zbavené povinnosti organizácie
programu GT.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante berie na vedomie „Priebežnú
informáciu o príprave XXXIV. ročníka Galantských trhov“.
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4) Návrh na ocenenie TTSK v oblasti kultúry:
p. Poláková – uviedla, že tento bod bol zaradený do plánu z dôvodu, že v koncom mesiaca apríl,
alebo začiatkom máj TTSK vždy zasiela vyžiadanie návrhov na ocenenie jednotlivcov a kolektívov
z oblasti kultúry. Komisia môže podať návrh, na koho má mesto zaslať nomináciu na ocenenie.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante sa jednomyseľne uzniesla, že
prípadné návrhy na ocenenie zašlú členovia komisie prostredníctvom e-mailu zapisovateľke
komisie pani Polákovej.
V prípade, že bude potrebné zaslať nomináciu ešte pred termínom zasadnutia komisie,
predseda komisie odkonzultuje zaslané návrhy s jednotlivými členmi. Ak sa bude konať
zasadnutie komisie ešte pred termínom zaslania nominácie na ocenenie, budú tieto návrhy
prerokované priamo na zasadnutí komisie.
5) Rôzne:
Mgr. Kolek J. – informoval prítomných, že je ohrozené udržiavanie mestského parku, keďže MsKS
dostalo v tomto roku na prevádzku a udržiavanie parku 12 000 EUR (v minulosti to bolo 18 000 €).
Na základe rozpočtu vypracovaného Technickými službami mesta Galanta, na jedno kosenie parku
je potrebné 1 300 €, za tieto financie bude možné realizovať kosenie len 9x do roka. Doteraz sa
kosilo 2x do mesiaca. Uviedol, že správa parku bola zverená MsKS z dôvodu realizácie projektu,
v ktorom bola podmienka, aby park mala pod správou kultúrna ustanovizeň. Keďže udržateľnosť
tohto projektu skončila, navrhol správu a údržbu mestského parku od druhého polroka 2018 vrátiť
Technickým službám mesta Galanta a požiadal členov komisie o podporu tohto návrhu.
Mgr. Kolek P. – vyjadril podporu návrhu prevodu správy parku TsMG.
p. Takáč – navrhol predložiť materiál o prevode správy na júnové zasadnutie MsZ.
Mgr. Amrichová – uviedla, že MsKS musí najprv zaslať žiadosť na mesto a na základe toho sa
pripraví materiál.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante berie na vedomie informáciu zo
strany riaditeľa MsKS Mgr. Koleka o možnosti zmeny správcu mestského parku a odporúča
prednostovi MsÚ Mgr. Psotovi pripraviť materiál – prevod mestského parku do správy
Technických služieb mesta Galanta, ktorý bude predmetom rokovania príslušných komisií
a následne MsZ v Galante.

Predseda komisie navrhol v budúcnosti doplniť na každé zasadnutie komisie do programu
ako bod č. 1) Kontrolu plnenia uznesení. Návrh bol členmi komisie jednomyseľne schválený.
Termín nasledujúceho zasadnutia komisie bude upresnený pozvánkami.

Mgr. Peter Kolek v. r.
predseda komisie

V Galante dňa 26. 04. 2018
Zapísala: Eva Poláková
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