Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Komisie kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante
konaného dňa 26. 08. 2021
Prítomní:
Členovia komisie:
Ospravedlnený:

PhDr. Marta Vajdová, MBA; PaedDr. Peter Černý PhD.,
Mgr. Ján Kolek, Peter Tomič, Rudolf Mézes, Bohuslav Laššu
PaedDr. Anna Piláriková

Ďalej boli prítomní:
Hostia:
Peter Paška-primátor mesta, MVDr. Gábor Pallya – hlavný kontrolór
mesta, Eva Vašáková- vedúca oddelenia rozvoja mesta, Mgr. Peter Kolek – riaditeľ MsKS, Mgr.
Alena Jaššová – zmluvný partner MsKS na vydávanie novín, poslanci MsZ: Milan Bičan, Mgr.
Juraj Bottka, Zuzana Gauliederová, Mgr. Miroslav Psota, JUDr. Peter Zelinka, Ing. Milan Zeleňák
Zapisovateľka komisie: Eva Poláková
Predsedníčka komisie privítala hostí a členov komisie na zasadnutí. Oboznámila ich s programom
rokovania komisie, ktorý bol po doplnení „bodu 4) Rôzne“ jednomyseľne schválený.
Program:
1) Informácia o vydávaní Galantských novín MsKS.
2) Informácia o kultúrnych podujatiach organizovaných MsKS v súvislosti s rozhodnutím
primátora mesta.
3) Informácia týkajúca sa odovzdania diela od dodávateľa stavebných prác – stavba juhovýchodná
veža NK.
4) Rôzne.
1) Informácia o vydávaní Galantských novín MsKS:
Mgr. Kolek P.: predstavil prítomným pani Jaššovú, ktorá je jedným zo zazmluvnených partnerov
MsKS ohľadne vydávania Galantských novín, ostatní sa ospravedlnili z dôvodu dovolenky.
Informoval prítomných, že poslanecký zbor poveril MsKS na sklonku roka 2020 vydávaním
Galantských novín – uznesením č.346 (17. zasadnutie MsZ). Na tento účel boli schválené fin. vo
výške 20 tis.€. Keďže v tej dobe práve najviac zúrila pandémia, v tejto veci sa nekonalo. Na jar
2021, keď sa začali opatrenia uvoľňovať, začalo sa pracovať na tom, aby mohli noviny vyjsť.
Vzhľadom na to, že MsKS nedisponuje patrične fundovaným grafikom, redaktorom a
prekladateľom, hľadalo ľudí, ktorí by to pre nich vykonávali. Vychádzajúc z predošlých skúseností,
naplánovalo vydanie 5 čísiel v druhom polroku 2021, vypracoval sa štatút. Dohodli sa na tom, že
prvé číslo by mohlo vyjsť v auguste-septembri, bola zaslaná žiadosť na MK SR o zaevidovanie
periodika pod názvom „Galantské noviny do každej rodiny“, keďže bývalé periodikum „Galantské
noviny-Galántai Újság“ boli zrušené. Deklaroval, že jeho úmyslom je vydávať noviny, ktoré budú
apolytické. Ďalej informoval, že MsKS zaslalo na mesto žiadosť o poskytnutie schváleného
príspevku na vydávanie novín vo výške 20 000 €, 9. 8. 2021 im bol doručený list z oddelenia
spoločenských služieb, že príspevok bude poskytnutý a jeho zúčtovanie treba predložiť do 31. 12.
2021. Na základe potvrdeného finančného krytia, MsKS zazmluvnilo všetkých partnerov na
vydávanie novín. Avšak zaslanie financií bolo primátorom mesta pozastavené a dňa 13. 8. 2021 bol
doručený list primátora, že vyššie uvedený finančný príspevok nebude poukázaný MsKS, pokiaľ
nebudú splnené určené podmienky, ktoré sú v liste vymenované - uznesením MsZ schválený štatút
vydávania Galantských novín, uznesením MsZ schválená redakčná rada Galantských novín,
podanie všetkých informácií ohľadom vydávania a distribúcie Galantských novín.
Mgr. Kolek J.: uviedol, že ešte v roku 2018 MsZ schválilo, že Galantské noviny má vydávať MsKS,
na základe toho bol doplnený aj štatút MsKS. Toto oprávňuje MsKS, aby noviny vydávalo bez
ďalších obmedzení. Riaditeľ MsKS má právo menovať redakčnú radu a vypracovať štatút novín.
p.Bičan: je toho názoru, že ak sú to Galantské noviny, malo by ich vydávať mesto Galanta, MsKS
sa má starať o kultúru, nie o vydávanie novín. Nie je mu jasné, prečo riaditeľ MsKS začal konať,
keď na to nemal finančné krytie.
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Mgr. Bottka: je zástancom toho, aby noviny vychádzali, mesto a jeho obyvatelia si zaslúžia riadne
noviny.
JUDr.Zelinka: prečo neboli posunuté financie MsKS, keď bol MsZ prijatý rozpočet a bolo
schválené, že noviny má vydávať MsKS, nie mesto? Myslí si, že nie je možné blokovať financie
schválené MsZ na tento účel.
MVDr. Pallya: opýtal sa primátora mesta, aký účel má mať kontrola, ktorá sa má vykonať v MsKS
ohľadne novín?
Paška P.- je to kontrola za účelom preverenia transparentnosti výberu dodávateľov na noviny
a uzatvorenia zmlúv s nimi, je presvedčený, že niektoré sú pre MsKS nevýhodné (napr. zmluva
s vydavateľstvom p.Jaššovej).
Mgr. Psota: bol by rád, keby sa v Galante vydávali mestské noviny, Galantské noviny patria ku
Galante, avšak problém vidí v niekoľkých veciach. Zriaďovateľská listina MsKS neobsahuje, že by
MsKS malo vydávať takéto periodikum. Riaditeľ MsKS si svojvoľne zazmluvnil dodávateľov,
poslanci MsZ mali byť o tejto veci informovaní. Štatút Galantských novín bol schválený, zatiaľ je
platný, mal by sa použiť na vydávanie novín. Navrhol, aby MsZ pozmenilo zriaďovaciu listinu
MsKS, aby boli oprávnení vydávať takéto noviny, aby sa konalo transparentné výberové konanie na
redaktora, na tlač. Aj keď bude vydavateľom novín MsKS, mala by byť menovaná redakčná rada
v zastúpení poslancov MsZ.
Mgr. Kolek J.: uviedol, že v druhom polroku 2018 na základe schváleného rozšírenia činnosti
MsKS už bola doplnená zriaďovateľská listina o vydavateľskú a propagačnú činnosť. Keďže MsKS
má právnu subjektivitu, je celé vydávanie novín v jeho kompetencii.
Mgr. Jaššová: uviedla, že prvá jej podmienka uzatvorenia zmluvy bola, aby boli noviny apolytické
a druhá, že podpíše zmluvu až keď bude mať riaditeľ MsKS financie na vydávanie novín potvrdené,
keďže robí samosprávam noviny a vie, ako to chodí. Čo sa týka redakčnej rady, je to už prežitý
manuál, ktorý sa v súčasnosti nepoužíva a zdržiava prácu, na to je profesionálny redaktor. Štatút sa
už tiež nepoužíva, iba v prípade, keď sú viacerí vlastníci novín.
p.Gauliederová: uviedla, že riaditeľ MsKS rešpektoval uznesenie MsZ vydávať noviny, tak aj
primátor mesta by ho mal rešpektovať a schválené finančné prostriedky na vydávanie novín poslať.
PaedDr.Černý: uviedol, že ak sú veci, ktoré má MsKS dodržiavať, tak nech dodržiava, ale je za to,
aby Galantské noviny vydávali, lebo to, čo teraz vychádza, to nie sú skutočné GN. Vidí v celom
snahu oddialiť vydávanie Galantských novín, keďže na budúci rok sú voľby.
PhDr.Vajdová: je toho názoru, že treba dať šancu MsKS vydať prvé číslo tohto periodika.
I. Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante prerokovala „Informáciu
o vydávaní Galantských novín MsKS“, berie ju na vedomie a odporúča, aby Mestské kultúrne
stredisko v Galante vydalo prvé číslo periodika Galantských novín v mesiaci 9/2021.
II. Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante žiada hlavného kontrolóra mesta
o preverenie, či bolo zo strany primátora mesta v súlade s legislatívou pozastavenie zaslania
schváleného účelového príspevku pre MsKS na vydávanie Galantských novín vo výške 20 000
EUR.
2) Informácia o kultúrnych podujatiach organizovaných MsKS v súvislosti s rozhodnutím
primátora mesta:
Mgr. Kolek P.: informoval o značnom poklese nákupov vstupeniek v súvislosti s uplatňovaním
opatrení OTP (očkovanie-test-prekonanie Covid) pri organizácii kultúrnych podujatí, podľa ktorých
musia postupovať na základe rozhodnutia primátora mesta. Uviedol, že podľa súčasného Covid
automatu si MsKS môže vyberať postup podľa troch kategórií, aj keď by mohli postupovať podľa
základnej kategórie opatrení, na základe rozhodnutia primátora mesta musia uplatňovať prísnejšie
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opatrenia OTP, čo odrádza ľudí od návštevy podujatí. Informoval, že klesla návštevnosť hudobných
piatkov a problém s poklesom je aj pri pripravovanom koncerte maďarskej speváčky Rúzsa Madgi,
kde pri zrušení koncertu hrozia značné sankcie. Mrzí ho, že rukojemníkom tohto evidentne
subjektívneho sporu sa stali občania mesta, ktorí sú obmedzovaní týmito opatreniami.
Zároveň informoval prítomných, že má v úmysle brániť sa právnou cestou proti odobratiu svojho
osobného ohodnotenia, keďže si nie je vedomý žiadneho pochybenia ani porušenia opatrení.
Ing. Zeleňák: uviedol, že OTP nie je výmysel mesta, sú to všeobecné pravidlá, ktoré by sme mali
akceptovať. Na mnohých kultúrnych podujatiach aj mimo nášho mesta sa uplatňujú tieto opatrenia.
Paška P.: vzhľadom na pripomienky niektorých poslancov, či postup odobratia osobného
ohodnotenia nebol unáhlený, uviedol, že riaditeľ MsKS je zamestnancom mesta, keďže opakovane
nerešpektoval pokyny v súvislosti s organizáciou podujatí, bolo postupované tak, že mu bolo
odobraté osobné ohodnotenie. Uviedol, že zvažuje ešte návrh na jeho odvolanie MsZ.
p.Gauliederová: uviedla, že sa jej nepáči ako sa uplatňuje prístup k podujatiam organizovaným
MsKS a k ostatným podujatiam organizovaným inými subjektmi, napr. na podujatí Kultúra spája,
mnoho ľudí tiež nemalo rúška.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante prerokovala „Informáciu
o kultúrnych podujatiach organizovaných MsKS v súvislosti s rozhodnutím primátora
mesta“, ktorú berie na vedomie.
3) Informácia týkajúca sa odovzdania diela od dodávateľa stavebných prác – stavba
juhovýchodná veža NK:
PhDr.Vajdová: poďakovala pani Vašákovej za zaslanie fotodokumentácie, avšak uviedla, že tam
neboli dokumenty z odovzdávacieho konania.
p.Vašáková: informovala, že celá stavba bola dozorovaná pamiatkovým úradom, viedol sa
kontrolný denník, každý zápis bol kontrolovaný KPÚ. Polročne vykonávala kontrolu aj spoločnosť,
ktorá bola zriadená MK SR, aby dozorovala stavbu. Zhotoviteľ si musel zabezpečiť dielčiu
dokumentáciu, reštaurátora, ktorý dohliadal na práce-p.Šmigrovský-teraz sa čaká na jeho správu aj
na záverečnú správu Krajského pamiatkového úradu v Trnave. Každá jedna šablóna bola najprv
odsúhlasená, až potom sa mohlo pristúpiť k realizácii. Pri oknách bolo treba najprv odsúhlasiť
maketu, parkety odsúhlasil KPÚ na štvrtý raz. Odovzdávacie konanie prebehlo, požiadalo sa
o kolaudáciu, ešte pred kolaudačným konaním sa riešilo doplnenie hasičských prístrojov.
Ďalej informovala, že občianske združenie PRO RENOVATIONE n.f. rieši interiérové vybavenie
týchto priestorov. Keď bude veža zariadená, bude odovzdaná do správy MsKS.
PaedDr. Černý: veľmi sa mu páčila fotodokumentácia, teší ho, že sa to podarilo zrealizovať.
Informoval sa, ako je to s finančnými prostriedkami?
p.Vašáková: uviedla, že prvá zmluva bola na 389 tis. €, počas trvania boli robené dodatky na 70 tis.
€ jednak z dôvodu pochybenia projektanta, jednak z dôvodu navýšenia prác, ktoré sa vopred nedali
odhadnúť. Z MK SR sme dostali 460 tis. €, rozdiel musíme vrátiť. Nebudú vyčerpané ani všetky
fin. prostriedky vyčlenené z rozpočtu mesta.
PaedDr. Černý: opýtal sa, prečo interiérové vybavenie zabezpečuje PRO RENOVATIONE?
p.Vašáková: informovala, že PRO RENOVATIONE pri zabezpečení dobového nábytku do veže
spolupracuje s Vlastivedným múzeom. Zároveň získalo na tento účel finančné prostriedky z TTSK,
bol vypísaný projekt ale nie pre obce iba pre OZ.
Mgr. Kolek P.: uviedol, že MsKS sa síce dozvedelo, že veža má prejsť do ich správy, ale nemá
informácie, odkedy majú byť priestory sprístupnené, aká činnosť tam má byť vykonávaná, či sa
objekt môže komerčne využívať, či môžu vyberať vstupné? Ďalej nemá odpoveď, ako to bude
s finančným zabezpečením, keďže tam bude potrebné prijať zamestnancov, navýši sa spotreba
elektrickej energie v súvislosti s umiestnenými vykurovacími telesami vo veži, potrebuje to
doriešiť.
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Paška P.: informoval, že je viacej variant ohľadne zverenia do správy tohto majetku- možno to bude
MsKS, Vlastivedné múzeum, alebo iný subjekt.
PaedDr. Černý: podľa neho by to malo riešiť mesto, nie iné cudzie subjekty.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante prerokovala „Informáciu
týkajúcu sa odovzdania diela od dodávateľa stavebných prác – stavba juhovýchodná veža
NK“, berie ju na vedomie a odporúča pani Vašákovej zabezpečiť zvolanie rokovania s MsKS
ako budúcim možným správcom juhovýchodnej veže NK k budúcej Koncepcii využitia
juhovýchodnej veže Neogotického kaštieľa v Galante a následnými nákladmi.
4) Rôzne:
Do uvedeného bodu neboli zo strany členov komisie žiadne pripomienky ani materiály.

Termín nasledujúceho zasadnutia komisie bude upresnený pozvánkou.

PhDr. Marta Vajdová, MBA
predsedníčka komisie

V Galante dňa 30. 08. 2021
Zapísala: Eva Poláková
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