Zápisnica
zo zasadnutia legislatívno-právnej komisie MsZ Galanta
konaného dňa 21. januára 2020

Prítomní: viď prezenčná listina
Neprítomný ospravedlnený: JUDr. Ing. Arpád Barczi

Program zasadnutia :

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Návrh doplnenia VZN mesta Galanta o zásadách hospodárenia s majetkom mesta
Návrh VZN mesta Galanta č. .../2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
Návrh na zmenu a doplnenie Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Galante
Rôzne

1. Otvorenie
Predseda komisie privítal všetkých prítomných, a navrhol zmenu poradia bodov 3. a 4., s čím
členovia komisie súhlasili.

2. Návrh doplnenia VZN mesta Galanta o zásadách hospodárenia s majetkom mesta
Materiál uviedol Mgr. I. Szolga, vedúci oddelenia právneho a verejného obstarávania MsU
Galanta. Uviedol, že dôvodom predloženia návrhu je potreba rozšírenia prílohy č. 2 VZN
o účel nájmu „športové aktivity“, kde navrhnutá výška nájmu je l€/m 2/rok. Predseda komisie
dodal, že výšku nájmu bude posudzovať ešte aj komisia finančná a správy majetku; a komisia
športu, mládeže a telesnej výchovy. Po rozprave prijala komisia nasledovné uznesenie:
Legislatívno-právna komisia Mestského zastupiteľstva Galanta dňa 21. januára 2020
prerokovala návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. .../2020, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN mesta Galanta č. 47/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta v znení
VZN mesta Galanta č. 52/2010, VZN mesta Galanta č. 8/2012, VZN mesta Galanta č. 17/2013,
VZN mesta Galanta č.22/2013, VZN mesta Galanta č .1/2016 a VZN mesta Galanta č. 7/2019;
a odporúča predložiť tento návrh na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Galante.
Z prítomných 6 členov komisie hlasovalo za návrh uznesenia 6 členov.

3. Návrh na zmenu a doplnenie Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva
v Galante
Materiál uviedla Mgr. Z. Morovičová, vedúca odd. všeobecnej a vnútornej správy, ktorá podala
podrobné vysvetlenie ku každému bodu návrhu. Predseda komisie dodal, že dôvodom nového
znenia ods. 3 aods. 4 článku 16 Rokovacieho poriadku MsZ Galanta je zjednodušenie
a urýchlenie rokovaní MsZ Galanta. Po rozprave prijala komisia nasledovné uznesenie:

Legislatívno-právna komisia Mestského zastupiteľstva Galanta dňa 21. januára 2020
prerokovala návrh na zmenu a doplnenie Rokovacieho poriadku MsZ v Galante, a odporúča
predložiť tento návrh na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Galante s nasledovnými
úpravami:
- v bode 1. návrhu - ČI. 8 ods. 5 za slová „webovom sídle mesta“ dopísať slovo „Galanta“
- v bode 5. návrhu - ČI. 16 ods. 3 poslednú vetu upraviť nasledovne: „Návrhová komisia môže
požiadať o prerušenie rokovania na nevyhnutný čas na prípravu alebo úpravu návrhu.
Z prítomných 6 členov komisie hlasovalo za návrh uznesenia 6 členov.

4. Návrh VZN mesta Galanta č. .../2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
Z dôvodu neprítomnosti E. Vašákovej, vedúcej oddelenia rozvoja mesta MsÚ Galanta, materiál
uviedol Ing. J. Srnka, PhD., prednosta MsÚ Galanta. Uviedol, že dôvodom predloženia tohto
návrhu je, že ak by platené parkoviská za budovou MsÚ Galanta, MsKS Galanta a za OD
Mladosť prevádzkovalo Mesto Galanta (a nie TsMG), mesto by nemuselo platiť DPH, ani daň
z príjmov, t.j. bolo by to pre mesto výhodnejšie. Členovia komisie konštatovali, že predložený
návrh VZN je veľmi nepresný a neúplný, obsahuje veľa formálnych chýb a nedostatkov. JUDr.
D. Miženko odporučil spracovateľom VZN použiť napr. vzor VZN, ktorý vypracovalo mesto
Trnava. JUDr. P. Zelinka navrhol, aby do návrhu VZN bol zapracovaný aj systém fungovania
parkovania, ako aj umožnenie bezplatného parkovania v prvú hodinu. Predseda komisie dodal,
že najprv sa musia zakúpiť parkovacie automaty, až potom sa dá upresniť spôsob platenia
úhrady, ktorý bude zapracovaný do VZN. Poznamenal, že vzor žiadosti o vydanie parkovacej
karty bude treba zverejniť na webovom sídle mesta Galanta - úloha pre MsÚ Galanta a vzory
parkovacích kariet zapracovať do VZN, resp. jeho prílohy. Na základe informácií z rokovania
z jedným možným dodávateľom parkovacích automatov je dodacia lehota a plné sfunkčnenie
automatov odhadovaná na cca 2 mesiace. Odporúča sa najprv vybrať parkovacie automaty,
parkovaciu aplikáciu a na ich funkcionalitu pripraviť návrh VZN a prevádzkový poriadok
parkovísk. Po rozprave prijala komisia nasledovné uznesenie:

Legislatívno-právna komisia Mestského zastupiteľstva Galanta dňa 21. januára 2020
prerokovala návrh VZN mesta Galanta č. .../2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
a odporúča vedúcej oddelenia rozvoja mesta MsÚ Galanta prepracovať návrh VZN
zjednotením všetkých pojmov a ustanovení vo vzájomnej súvislosti. Do textu VZN
zapracovať spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest, výšku úhrady za dočasné

parkovanie, spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej zaplatenia v závislosti od
funkcionality zakúpených parkovacích automatov a parkovacej aplikácie.
Z prítomných 6 členov komisie hlasovalo za návrh uznesenia 6 členov.

5. Rôzne
Predseda informoval členov komisie, že ďalšie riadne zasadnutie MsZ Galanta má byť v marci
2020, t.j. rokovanie LPK plánuje zvolať v 2. polovici februára 2020.

Mgr. Miroslav Psota
predseda komisie

zapísala: Ingrid Szabó
tajomníčka komisie

V Galante, dňa 21.1.2020

