Zápisnica
zo zasadnutia Komisie kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante
konaného dňa 10. 09. 2018
Prítomní:
Predseda komisie:
Členovia komisie:
Ospravedlnený:
Ďalej boli prítomníHostia:

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

Mgr. Lívia Gešková - vedúca oddelenia spoločenských služieb 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, v ktorom navrhol zmeniť poradie prerokovaných bodov. Bod 4) Informatívna správa
o príprave Medzinárodnej konferencie na záchranu kultúrnych pamiatok- sa vypúšťa, keďže sa
nebude konferencia v tomto roku konať. Program zasadnutia komisie bol po tejto zmene
jednomyseľne schválený.
Program:
1) Kontrola plnenia uznesení.
2) Vyhodnotenie kultúrnych podujatí XXXIV. ročníka Galantských trhov.
3) Informácia o monotematickej izbe Zoltána Kodálya.
4) Informácia o podujatí „Oslavy 85. výročia uvedenia hudobného diela Z.Kodálya „Galantské
tance“ a „Dni Kecskemétu“.
5) Analýza čerpania rozpočtu za I. polrok 2018.
6) Rôzne.
1) Kontrola plnenia uznesení:
- úloha v sledovaní pre prednostu MsÚ - podať na zasadnutí komisie informáciu týkajúcu sa
pripravovanej partnerskej spolupráce s poľskými mestami, ak nastanú nové skutočnosti.
Na základe mailovej správy od Mgr. Morovičovej- vedúcej oddelenia všeobecnej a vnútornej
správy MsÚ, zapisovateľka komisie podala informáciu členom komisie. V dňoch 14. a 15. 06. 2018
sa zúčastnila 4-členná delegácia na čele s primátorom mesta Ustrzyki Dolne návštevy nášho mesta.
V rámci pobytu mali zástupcovia poľského mesta možnosť navštíviť spoločnosť Galantaterm, kde
sa zaujímali o využívanie geotermálnych prameňov v našom meste. Ďalej navštívili separačnú halu,
neogotický kaštieľ a oboznámili sa s ponukou mesta v oblasti cestovného ruchu.
Následne sa v dňoch 28. - 30. 07. 2018 zúčastnila delegácia z nášho mesta pobytu v poľskom meste
Ustrzyki Dolne. Oboznámili sa s ponukou mesta v letnom aj v zimnom období, s prevádzkou ich
akvaparku, navštívili separačnú halu a novovybudované jasle. Výstupom vzájomných stretnutí je
zapojenie sa do spoločného projektu krajín V4 Európa pre ľudí, na základe návrhu poľskej strany.
Do projektu má záujem zapojiť sa okrem mesta Galanta aj naše partnerské mesto Mikulov a poľská
strana zahrnula do projektu svoje družobné maďarské mesto Hévíz. Výsledkom by bola spoločná
propagácia uvedených miest.
Mgr. Kolek P. – uviedol, že existuje uznesenie MsZ, ktoré odporúča ako partnerské poľské mesto
Lešno, zatiaľ to nikto neakceptoval. Ak to nie je aktuálne, je treba to nejako ošetriť, prípadne zrušiť
toto uznesenie.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante žiada prednostu MsÚ na
najbližšom zasadnutí komisie podať vysvetlenie, z akých príčin sa neakceptuje uznesenie
MsZ, ktoré odporučilo nadviazať partnerské vzťahy s poľským mestom Lešno.
2) Vyhodnotenie kultúrnych podujatí XXXIV. ročníka Galantských trhov:
Materiály spracované oddelením komunálnych služieb MsÚ a MsKS boli doručené všetkým
členom komisie spolu s pozvánkou.
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Mgr. Daniela Amrichová – uviedla materiál, skonštatovala, že všetky stanovené úlohy sa podarilo
naplniť, zo strany MsP neboli počas trvania GT zaznamenané žiadne závažné priestupky.
Plánovaný príjem z poplatku za predajné miesta a zábavné atrakcie bol naplnený. Celková odozva
na priebeh, organizačné zabezpečenie, čistotu a bezpečnosť je zo strany návštevníkov pozitívna. Na
pracovnom stretnutí riaditeľstva trhov boli vytknuté niektoré nedostatky, ktoré sa v budúcom roku
pokúsia odstrániť- napr. zdĺhavé otvorenie trhov s časovým sklzom, potreba obmeny programu OZ
Morava krásna zem a operetného programu z Kecskemétu na nádvorí NK. Neosvedčilo sa
umiestnenie manéže s koníkmi v parku a ani umiestnenie remeselníkov v parku pred hlavnou
budovou kaštieľa.
Mgr. Kolek J. – upozornil, že v budúcom roku to bude 35. jubilejný ročník GT, je potrebné, aby bol
realizovaný dôstojne a aby bola ponuka kultúrnych programov adekvátna tomuto výročiu. Uviedol,
že súčasný proces schvaľovania kultúrnych programov je zdĺhavý a nepraktický. Programy sa ťažko
zabezpečujú, pokiaľ nie je istota ich schválenia. Navrhol zracionalizovať tento proces, riešiť
programy v predstihu. Taktiež navrhol do budúcich rokov zvýšenie vstupného na kultúrne
programy napr. z 2 € na 5 €, zo získaných fin.prostriedkov by sa dala hradiť časť nákladov na
programy.
Mgr. Daniela Amrichová – uviedla, že v tomto roku boli v rozpočte mesta schválené financie na GT
vo výške 65 tis. €, teraz sa pripravuje návrh rozpočtu na rok 2019. Kultúrne programy by bolo
možné predschváliť, k tomu ale potrebuje od MsKS predbežnú skladbu programov aj s finančným
rozpočtom, aby vedeli z niečoho vychádzať.
Mgr. Maťašovský – skonštatoval, že v minulých rokoch sa GT robili za 30 tis. €, teraz je to takmer
70 tis., podľa neho niekedy je menej viac. Kriticky sa vyjadril k nízkej čiastke získaných
sponzorských príspevkov 1 800 €, uviedol, že počas jeho primátorského obdobia sa podarilo
nazbierať aj 10 tis. €.
PaedDr. Černý – súhlasí so zvýšením vstupného, ak sú ponúknuté denne minimálne dva kvalitné
kultúrne programy. Skonštatoval, že doba sa mení a kapely si pýtajú vyššie honoráre, takže aj
náklady na programy sa zvyšujú.
p. Takáč – uviedol, že sa zúčastnil v Mikulove na Pálavskom vinobraní, v sobotu tam bolo vstupné
500 českých korún. Ak sú GT jedným z najväčších podujatí v našom regióne, nech sa to odrazí aj
na vstupnom. Potom budú príjmy väčšie a aj kvalita programov môže byť iná.
Navrhol začať sa v budúcom roku zaoberať aj skvalitnením prostredia na amfiteátri. Ďalej navrhol
umiestnenie vínnej uličky do parku, kde by sa podľa jeho názoru dala luxusnejšie zorganizovať, na
nádvorí ponechať kultúrny program a stánky s občerstvením.
Mgr. Daniela Amrichová – sa spýtala, či sa 500 ČK platí za vstup na kultúrne programy?
p. Takáč – uviedol, že je to za vstup do areálu mesta, kde sa koná podujatie.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante prerokovala „Vyhodnotenie
kultúrnych podujatí XXXIV. ročníka Galantských trhov“ a odporúča:
- v nasledujúcom ročníku GT navýšiť rozpočet na kultúrne programy vzhľadom
na jubilejný ročník,
- aby Komisia kultúry a medzimestských vzťahov zostala naďalej garantom kultúrnych
programov GT,
- prehodnotiť schvaľovací proces zabezpečenia kultúrnych programov,
- zaradiť na každý deň konania GT dva vysoko profesionálne programy,
- zabezpečiť zo strany mesta vyššie sponzorské príspevky,
- obmenu kultúrnych programov na nádvorí NK,
- prehodnotiť otvárací ceremoniál GT na nádvorí NK,
- vytvoriť dostatočný tanečný priestor na nádvorí NK,
- prehodnotiť umiestnenie vínnej uličky,
- v záujme skvalitnenia technickej vybavenosti amfiteátra hľadať možnosti čerpania
mimorozpočtových zdrojov
Úloha pre MsKS: pripraviť predbežnú skladbu kultúrnych programov aj s finančným
rozpočtom na ďalší ročník GT do termínu odovzdávania návrhov na rozpočet r.2019.
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3) Informácia o monotematickej izbe Zoltána Kodálya:
Mgr. Daniela Amrichová – uviedla, že na základe výstupov zo zasadnutí pracovnej skupiny bol
schválený predložený projekt aj s finančným krytím. Projekt sa realizuje v zmysle časového
harmonogramu, zabezpečujú sa búracie práce, postupne sa spracovávajú objednávky interiérového
vybavenia, tapiet, položenia kobercov. Bude zakúpená požadovaná elektronika a interiérové
vybavenie. Predpokladané ukončenie prác je naplánované na 30.9.2018. Otvorenie monotematickej
izby je spojené s podujatím „Dni Kecskemétu“, plánuje sa na 23.10.2018. K tomuto sa uskutočnilo
pracovné stretnutie, kde sa schválil predbežný harmonogram dňa, ktorý bude upresnený na
najbližšom stretnutí dňa 20.9.2018
Mgr. Kolek J. – uviedol, že niektoré rekvizity do monotematickej izby sa podarí zohnať
v spolupráci s riaditeľom Vlastivedného múzea.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante prerokovala „Informáciu
o monotematickej izbe Zoltána Kodálya“, berie ju na vedomie s pripomienkou - na najbližšie
zasadnutie komisie pripraviť podrobnú informáciu – úloha pre Mgr. Amrichovú.
4) Informácia o podujatí „Oslavy 85. výročia uvedenia hudobného diela Z.Kodálya
„Galantské tance“ a „Dni Kecskemétu“:
Mgr. Kolek J. – informoval o pripravovanom Galaprograme na podujatí „Dni Kecskemétu“, ktorý
je rozdelený do troch častí. V prvej časti vystúpi Spevácky zbor Zoltána Kodálya, v druhej
symfonický orchester z Komárna a v tretej vystúpi tanečný súbor z Kecskemétu.
Mgr. Daniela Amrichová – ako už informovala pri bode o monotematickej izbe toto podujatie bude
spojené s jej otvorením. Momentálne sa kreuje program, spracovávajú sa podklady na oficiálny
pozývací list do mesta Kecskemét. V tomto termíne by mali mesto Galanta navštíviť aj členovia
klubu dôchodcov z Kecskemétu, ktorí by sa tento deň zúčastnili podujatia. Dňa 20.9.2018 bude
uzatvorený zoznam pozývaných hostí, aby sa vedel nastaviť catering a požiadavky na ubytovanie.
Po upresnení informácií podá správu na najbližšom zasadnutí komisie.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante prerokovala „Informáciu
o podujatí „Oslavy 85. výročia uvedenia hudobného diela Z.Kodálya „Galantské tance“ a
„Dni Kecskemétu“, berie ju na vedomie s pripomienkou – na najbližšie zasadnutie komisie
pripraviť komplexnú informáciu k podujatiu „Dni Kecskemétu“ – úloha pre Mgr.
Amrichovú.
5) Analýza čerpania rozpočtu za I. polrok 2018:
Materiál spracovaný oddelením spoločenských služieb MsÚ bol doručený všetkým členom komisie
spolu s pozvánkou.
Mgr. Gešková – uviedla materiál a skonštatovala úmerné čerpanie rozpočtu na jednotlivých
položkách.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante prerokovala „Analýzu čerpania
rozpočtu za I. polrok 2018“, materiál berie na vedomie bez pripomienok a o d p o r ú č a ho
Mestskému zastupiteľstvu v Galante schváliť v predloženom rozsahu.
6) Rôzne:
A/ Informácia o vystúpení zoskupenia Kodály String Trio v Kecskeméte na podujatí „Kodály
művészeti fesztivál“ dňa 23.07.2018:
Písomná informatívna správa Mgr. Slávikovej z oddelenia komunálnych služieb s vyhodnotením
vystúpenia zoskupenia Kodály String Trio v partnerskom meste Kecskemét bola doručená všetkým
členom komisie spolu s pozvánkou.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante berie na vedomie predloženú
správu, s radosťou akceptuje takéto vystúpenia a vyjadruje poďakovanie zoskupeniu Kodály
String Trio za reprezentáciu nášho mesta.
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B/ Informácia o príprave opravy a údržby Renesančného kaštieľa v Galante:
Mgr. Kolek J. – informoval o súčasnom technickom stave objektu Renesančného kaštieľa v Galante
a o potrebe vyčlenenia finančných prostriedkov v rozpočte na budúci rok na najnutnejšie opravy
a údržbu najmenej vo výške 20 tis. €, požiadal členov komisie o podporu. Jedná sa o opadávanie
štukatúry a omietok z fasády budovy, čo môže byť nebezpečné, keďže kusy padajú z veľkej výšky
a môžu spôsobiť zranenie osobám, ktoré sa nachádzajú pri budove. Ďalej je to počasím, ale aj
vandalizmom poničené schodisko pri vchode do budovy a poškodené barokové klenby na prvom
poschodí následkom zatekajúcej strechy.
Predseda komisie požiadal riaditeľa MsKS, aby predložený materiál, ktorý bude tvoriť prílohu
k bodu Rôzne, zaslal zapisovateľke komisie. Navrhol, aby bola táto informácia prerokovaná aj
v Komisii IV, ŽP, KP a VP.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante berie na vedomie predloženú
informáciu a odporúča vyčleniť v roku 2019 pre MsKS na prvú etapu opráv a údržby
renesančného kaštieľa finančnú čiastku vo výške 30 tis. €.
C/ Návrhy využitia budovy bývalého CVČ:
Materiál bol doručený všetkým členom komisie spolu s pozvánkou.
Nakoľko projekt obnovy podaný na Ministerstvo školstva bol neúspešný z dôvodu, že v súčasnej
dobe sa objekt nevyužíva na výchovno-vzdelávaciu činnosť, Mesto Galanta navrhuje asanáciu
stavby a následne vyhlásenie architektonickej súťaže, sú dve alternatívy:
a) prestavba budovy a vybudovanie repliky zbúranej barokovej kaplnky Sedembolestnej Panny
Márie z roku 1741, ktorá stála v lokalite šaľského kruhového objazdu a bola zbúraná v roku 1963
b) vybudovanie priestorov na iné mestské aktivity ako napr. turisticko-informačné centrum,
mestský penzión a pod.
Mgr. Kolek P. – navrhol objekt zrekonštruovať a ponúknuť ho na využívanie občianskym
združeniam.
p.Takáč – skonštatoval veľmi zlý stav budovy, ktorý sa každým mesiacom zhoršuje.
Uviedol, že odstránenie budovy by stálo cca 12 tis.€. Vidí problém vo využívaní priestorov
občianskymi združeniami, nakoľko by do toho mesto muselo veľa investovať. Podľa jeho názoru
a aj vzhľadom na to, že v Galante je problémom ubytovanie, by bolo riešením urobiť tu mestský
penzión. Mohla by tam byť aj informačná kancelária spojená s recepciou, tento penzión by si podľa
neho na seba zarobil.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante berie na vedomie predloženú
informatívnu správu. Vzhľadom na to, že v súčasnosti nemá relevantné informácie o rozpočte
navrhovaného využitia budovy bývalého CVČ, nemôže zaujať stanovisko.
D/ Žiadosť Spolku Slovákov z Maďarska v Galante o dofinancovanie projektu:
Spolok Slovákov z Maďarska zaslal žiadosť, v ktorej žiada o dofinancovanie projektu „Ročenka
k 20. výročiu pôsobenia Spolku Slovákov z Maďarska“ vydaná pod názvom „Míľniky času“. Na
uvedený projekt bola poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta vo výške 2 000 €, hodnota tlače
predstavuje sumu 3 800 €, žiadajú o dofinancovanie vo výške 1 000 €.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante prerokovala žiadosť Spolku
Slovákov z Maďarska v Galante a odporúča uvoľniť z rezervy určenej na poskytnutie dotácií
v oblasti kultúry finančné prostriedky vo výške 1 000 € na dofinancovanie projektu. Poveruje
právne oddelenie a finančné a majetkové oddelenie MsÚ nájdením spôsobu dofinancovania.
Termín ďalšieho zasadnutia komisie bude upresnený pozvánkami.
Mgr. Peter Kolek v. r.
predseda komisie
V Galante dňa 11. 09. 2018
Zapísala: Eva Poláková
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