Záznam
z III. zasadnutia Komisie obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja
zo dňa 06.04.2017

V Galante dňa 07.04.2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Predseda komisie Mgr. László Biró privítal všetkých prítomných a požiadal ich, aby si minútou
ticha uctili pamiatku zosnulého kolegu, člena komisie, pána Ing. Františka Gauliedera.
Následne otvoril zasadnutie a nakoľko ku dňu rokovania komisie pribudli tri nové body,
odporučil materiál „Návrh o prevode majetku“ vložiť do programu rokovania ako bod č. 3
a dva nové materiály spoločnosti Bysprav s r.o. ako č. 4 a 5. Ostatné body sa následne
popresúvali. Takto navrhnutý program zasadnutia komisie (viď. nižšie), členovia
jednomyseľne schválili.
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia úloh zo dňa 07.03.2016
a) Predložiť informatívnu správu o kapacitách ubytovacích zariadení na území mesta Galanta
b) Predložiť informatívnu správu o situácii TC Galandia
c) Pripraviť materiál o rozšírení CMZ – návrh zmeny a doplnkov UPN
3. Návrh o prevode majetku mesta Galanta do správy Technickým službám mesta Galanta
– zariadenia hracích prvkov na detskom ihrisku
4. Žiadosť o predĺženie nájmu k nebytovému priestoru na ul. Hlavná 946 v správe spol.
Bysprav s r.o. Galanta – nájomca K-PARTNER, s.r.o. (Minútka – rýchle občerstvenie)
5. Návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nebytový priestor na ul.
Hlavná č. 945 v Galante o podlahovej ploche 71,00 m2 v správe spol. Bysprav s r.o.
Galanta
6. Žiadosť o zníženie nájmu za nebytový priestor na ul. Hlavná č. 944 v správe spol. Bysprav
s r.o. Galanta – Denisa Gyeráková
7. Investičný zámer Parkhouse, žiadateľa GAWEST, s.r.o.
8. Analýza rozpočtu Oddelenia rozvoja mesta za rok 2016
9. Organizačno-technická príprava a rozpočet XXXIII. ročníka Galantských trhov
10. Návrh na prevod majetku mesta Galanta do majetku TsMG – Kompostáreň Zámocká
lúka
11. Informatívna správa: poznávacie zájazdy „Po stopách rodiny Esterházy“ v Rakúsku –
zmena cien skupinového vstupného na rok 2017
12. Rôzne
13. Záver
K bodu č. 2
Kontrola plnenia úloh zo dňa 7.3.2017
a) Predložiť informatívnu správu o kapacitách ubytovacích zariadení na území mesta Galanta
Materiál predložila Mgr. Sláviková.

Mgr. Kolek – zaujímal sa, prečo ubytovacie zariadenie na Matúškovskej ceste (LARGO SK) nie
je povinné odvádzať daň z ubytovania.
L. Galambosová – nakoľko je ubytovanie súčasťou pracovnej zmluvy zamestnancov
s personálnou agentúrou, ide o neodplatné prechodné ubytovanie, za ktoré ubytovaní
neplatia. Zamestnávateľ poskytuje ubytovanie ako bonus v pracovnej zmluve.
Mgr. Psota – preverí situáciu a znenie VZN, ktoré sa tejto problematiky týka.
Stanovisko komisie: Informatívnu správu o kapacitách ubytovacích zariadení zobrala
komisia jednomyseľne na vedomie.
b) Predložiť informatívnu správu o situácii TC Galandia
Komisia predložený materiál neprerokovala, nakoľko bol nedostatočný a rozhodla sa tému
Galandie rozobrať v bode Rôzne.
Stanovisko komisie: Predloženú informatívnu správu komisia jednomyseľne odmietla
prerokovať.
c) Pripraviť materiál o rozšírení CMZ – návrh zmeny a doplnkov UPN
Materiál predstavila vedúca ORM, Ing. Kopasová.
F. Psota – požiadal presne označiť územie rozšírenia CMZ v nákrese, aby nebolo diskutabilné.
Ing. Kopasová – spracovateľ presne vymedzí hranice CMZ, ktoré už budú pri verejnom
prerokovaní územného plánu v rámci schvaľovacieho procesu presne znázornené a budú sa
môcť pripomienkovať. Prvotná fáza je návrh zmien a doplnkov, ktorá sa prerokuje a potom
sa schvaľuje.
Mgr. Biró – žiadal predložiť materiál s presným grafickým znázornením do MsZ.
Stanovisko komisie: Predložený materiál komisia prerokovala a jednomyseľne ho odporúča
predložiť na rokovanie MsZ s presným grafickým znázornením rozšírenia územia CMZ.
K bodu č. 3
Návrh o prevode majetku mesta Galanta do správy Technickým službám mesta Galanta –
zariadenia hracích prvkov na detskom ihrisku
Materiál predložila vedúca ORM, Ing. Kopasová.
Stanovisko komisie: Komisia predložený návrh o prevode majetku jednomyseľne schválila
a odporúča ho predložiť na rokovanie MsZ.
K bodu č. 4
Žiadosť o predĺženie nájmu k nebytovému priestoru na ul. Hlavná 946 v správe spol.
Bysprav s r.o. Galanta – nájomca K-PARTNER, s.r.o. (Minútka – rýchle občerstvenie)
Materiál predložil vedúci prevádzkového úseku spoločnosti Bysprav spol. s r.o., Ing. O. Szabó
a dodal, že žiadateľ má uhradené všetky dlhy ku dňu rokovania.
Stanovisko komisie: Komisia predloženú žiadosť o predĺženie nájmu prerokovala
a jednomyseľne ju odporúča predložiť na rokovanie MsZ.
K bodu č. 5
Návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nebytový priestor na ul.
Hlavná č. 945 v Galante o podlahovej ploche 71,00 m2 v správe spol. Bysprav s r.o. Galanta
Materiál predložil vedúci prevádzkového úseku spoločnosti Bysprav spol. s r.o., Ing. O. Szabó
a dodal, že nájomca, ktorému bolo na poslednom zasadnutí MsZ schválené predĺženie
nájomnej zmluvy, sa ju rozhodol nepodpísať, nakoľko zmenil svoj podnikateľský plán.

Nájomná zmluva sa skončila, dohodou ešte bude prenajímať priestory 2 mesiace, pokiaľ sa
vyhlási OVS. Predmetné priestory opustí 31. mája 2017. Nájomná zmluva s novým
záujemcom by sa mohla podpísať od 1.6.2017. Doterajšie využitie bolo predajňa textilu, účel
využitia zostane nezmenený, resp. iný po schválení zastupiteľstvom.
Mgr. Biró – odporučil ponechať 120 € /m2 vo vyhlásení OVS podľa platných zásad.
Stanovisko komisie: Komisia predložený návrh podmienok vyhlásenia OVS prerokovala
a jednomyseľne ho odporúča predložiť na rokovanie MsZ s pripomienkou zapracovania
minimálnej sadzby 120 €/m2 za prenájom nebytových priestorov pri vyhlásení OVS.
K bodu č. 6
Žiadosť o zníženie nájmu za nebytový priestor na ul. Hlavná č. 944 v správe spol. Bysprav
s r.o. Galanta – Denisa Gyeráková
Materiál predložil vedúci prevádzkového úseku spoločnosti Bysprav spol. s r.o., Ing. O. Szabó
a dodal, že nájomca, má k dnešnému dňu uhradené všetky záväzky.
F. Psota – navrhol poskytnúť zľavu zo 128 € do min. výšky 120 € za m2, aby sa nerobili žiadne
rozdiely medzi nájomcami.
Mgr. Biró – informoval sa, či môže podľa zásad klesnúť nájomné v tejto lokalite pod 120 €,
keď nie, odporúča stanovisko Mesta Galanta.
Stanovisko komisie: Komisia predloženú žiadosť o zníženie nájmu prerokovala, žiadosti
o zníženie nájmu na požadovanú sumu 100 €/m2 nevyhovela a jednomyseľne ju odporúča
predložiť na rokovanie MsZ s prihliadnutím na stanovisko Mesta Galanta.
K bodu č. 7
Investičný zámer Parkhouse, žiadateľa GAWEST, s.r.o.
Materiál predložil vedúci OPaVO Mgr. Szolga. Navrhuje uzatvoriť nájomnú zmluvu so
žiadateľom GAWEST s.r.o. na základe podmienok uvedených v materiáli.
Mgr. Biró – s týmto návrhom súhlasí pri dodržaní všetkých podmienok.
F. Psota – zaujímal sa, či je zámer v tej lokalite v poriadku, nakoľko tam v minulosti boli
nedostatky.
Ing. Kopasová – podľa jej informácií, bola v minulosti vyhlásená na túto lokalitu
architektonická sútaž, tento investor ju vyhral, avšak obyvatelia s tou výstavbou nesúhlasili.
Investor svoj zámer prepracoval a zapracovali požiadavky obyvateľov, bude tam aj prevádzka
kaderníctva s označením atď. Pozemok bude odpredaný až v tom prípade, keď tam bude
stavba vybudovaná.
Mgr. Biró – zaujímal sa o výšku ceny pozemkov.
Mgr. Szolga – minimálna cena odpredaja vychádza 55 €/m2, potom sa môže navýšiť na
základe znaleckého posudku, čo je aj uvedené v poznámkach. Plocha zaberá cca. 1070 m2
podľa žiadosti, jedna parcela kategórie E tam ešte nebola započítaná.
PhDr. Vajdová – zaujímalo ju, či sú občania oboznámení s predloženým inv. zámerom
a navrhla vyvolať rokovanie s občanmi a s investorom.
Mgr. Biró – súhlasil s vyvolaním rokovania s občanmi.
Mgr. Kolek – tiež súhlasil s vyvolaním rokovania, aby mali spätnú väzbu.
Mgr. Psota – navrhol spôsob, aby sa komisie a MsZ zaoberali najskôr inv. zámerom, či je to
možné v tejto lokalite, potom zistiť spätnú väzbu od obyvateľov, keď to bude všetko
v poriadku, investor môže predložiť finálnu verziu, na základe ktorej odborník zhotoví
znalecký posudok. Aj budovu bývalého živnostenského úradu treba najskôr oceniť, keďže má
hodnotu až potom odstrániť a vybaviť právne náležitosti a zmluvy.

Mgr. Biró – odporučil odsúhlasiť investičný zámer, aby mohli vyvolať k nemu diskusiu.
Dovtedy sa schváli aj zmena UPN a až potom sa dotiahnu detaily.
Zs. Takáč – upresnil, že aj na inv. komisii budú diskutovať s investorom o ich predstavách,
lokalite, podmienok atď.
Stanovisko komisie: Komisia predložený investičný zámer prerokovala a jednomyseľne
odporúča vyvolať rokovanie občanov s investorom.
K bodu č. 8
Analýza rozpočtu Oddelenia rozvoja mesta za rok 2016
Materiál predložila vedúca ORM, Ing. Kopasová.
Stanovisko komisie: Komisia predloženú analýzu rozpočtu jednomyseľne schválila
a odporúča ju predložiť na rokovanie MsZ.
K bodu č. 9
Organizačno-technická príprava a rozpočet XXXIII. ročníka Galantských trhov
Materiál predložila zástupkyňa prednostu, L. Galambosová.
PhDr. Vajdová – zaujímala, čo je rezervačný systém a ako funguje.
Mgr. Sláviková – je to systém online rezervácie predajcov. Po schválení poplatkov sa spustí
možnosť rezervácie cez stránku www.trhy.galanta.sk, cez ktorú sa budú môcť záujemcovia
prihlásiť na GT a na iné podujatia, na ktorých bude povolený stánkový predaj. Záujemcovia si
vytvoria akoby účet, cez ktorý sa budú stále prihlasovať, vyplnia všetky potrebné údaje,
nahrajú potrebné dokumenty a budú mať prehľad o jarmokoch, podujatiach v našom meste
– zasielaním infolistov (newsletter). Keď si raz vytvoria účet, budú už zaregistrovaní
a nemusia nám každoročne posielať svoje žiadosti s dokladmi. Po schválení ich prihlášky im
vieme nahrať variabilný symbol so sumou poplatku, po úhrade dostaneme z pokladne avízo
o zaplatení a vieme im cez tento systém poslať povolenie s miestom.
PhDr. Vajdová – zaujímalo ju, či si vedia predajcovia vybrať konkrétne miesto predaja.
Mgr. Sláviková – rezervačný systém funguje ako rezervačný systém lístkov do kina, avšak pri
meniacom sa spoplatňovaní (raz na m2, raz na bm) a širokej lokalite je to technicky náročné,
aby sa vytvorili mapy so zónami a miestami. Taktiež predajcovia majú rôzny sortiment, rôzne
požiadavky (EE, voda, auto, prívesy..), čo to ešte viac komplikuje. Zatiaľ je možnosť si
v prihláške vyplniť zónu, v ktorej by chceli predávať, avšak aj v podmienkach je poznačené, že
riaditeľstvo trhov rozhoduje o umiestnení stánkov. Máme vytlačené mapy s presnými
rozmermi ulíc, kde podľa rozmerov stánkov postupne prideľujeme miesta.
PhDr. Vajdová – uviedla príklad z Bratislavy, kde sú jednotne určené rozmery stánkov
a vyberajú si predajcovia, ktorý chcú. Tiež to ide cez rezervačný systém.
F. Psota – konajú sa aj dražby stánkov, ale majú všetky stánky rovnaké, drevené.
Mgr. Sláviková – aj o tomto sme diskutovali s technikmi, avšak treba brať do úvahy, že
niektorí predajcovia zostanú na 1-2 dni a v strede predajnej zóny vznikajú prázdne miestna.
Preto sme sa snažili takýchto umiestniť na konci pri kostole. Len v ojedinelých prípadoch sme
im vyhoveli. Systém následne funguje tak, že pri novej registrácii nám príde email o novej
prihláške na GT, ktorý si môžeme skontrolovať a pri riadnom vyplnení môžeme poznačiť
poplatok s variabilným systémom, ktorý sa predajcovi odošle a po úhrade si v systéme
poznačíme, že bola platba uhradená, až potom vieme vytlačiť povolenie na predaj. Do
budúcna by sa mohli jednotlivé zóny rozdeliť na 2-3 metrové úseky a predajcovia by si vedeli
zarezervovať a kúpiť len rozdelené miesta, prípadne ich násobky pri väčšom predajnom
zariadení.

Mgr. Kolek – upresnil, že tento rez. systém bol v minulosti navrhnutý, aby sme sa vyhli
pochybnostiam s rozdeľovaním miest. Škoda, že sa to nedotiahlo do takého konca, aby sme
boli krytí. Navrhuje systém rozdelenia zón na konkrétne miesta, aby si predajcovia vedeli
sami rezervovať miesta. Je to úplne iný systém ako v kine, ale navrhuje diskusiu
s poskytovateľom služby, aby sa to dotiahlo a zjednodušilo.
Mgr. Biró – odporučil do budúcna prepracovať rezervačný systém, aby nevznikli pochybnosti
o priraďovaní predajných miest, napr. aj určením 3-dňovej zóny od Mier. námestia po
Merkúr a pod. Zároveň odporučil schváliť variantu navrhnutú MsKS – vstup na kultúrny
program na amfiteátri vo výške 5 € v predpredaji a 7 € na mieste. Ide o nadštandardný
program, ktorý ponúkame na amfiteátri. Ľudia majú na výber, program na nádvorí je
bezplatný.
Mgr. Psota – stotožňuje sa s návrhom spoplatnenia pána predsedu komisie, program je
atraktívny.
Mgr. Kolek – požiadal uviesť: „Zdarma pre deti do 6 rokov“ pri poplatkoch na amfiteátri.
G. Molnár – zaujímal sa o nočný čas otvorenia nádvoria počas GT.
Mgr. Kolek – navrhol – aby na základe nie dobrých skúseností bol stanovený presný čas
ukončenia a navrhol, aby po ukončení otváracej doby resp. jej prekročení bol predajcom
vyrubený ďalší poplatok, keď ju nedodržia.
PhDr. Vajdová – zaujímalo ju, čo znamená 50%-né zníženie poplatku pre predajcov vo
výnimočných prípadoch, aké sú to a ako často sa vyskytujú.
Mgr. Sláviková – v minulosti išlo o výnimky, kedy predajca dokladom preukázal, že ide
o tovar z jeho vlastnej produkcie, výroby, remeselníci a pod. Ide hlavne o predajcov –
remeselníkov, ktorí chcú predávať na Hlavnej ulici a nie v parku, kde je iné spoplatnenie.
Zs. Takáč – dodal, že v minulosti to vzniklo tak, keď malo mesto požiadavku, že akú
konkrétnu atrakciu chce mať počas trhov (napr. drevený kolotoč), bola tomuto
prevádzkovateľovi poskytnutá zľava. Zľava sa tiež poskytovala partnerským mestám.
L. Galambosová – dodala, že aj vinárom z partnerských miest sa poskytuje zľava.
Mgr. Psota – požiadal zapracovať do materiálu presne, v akých prípadoch je možné udeliť
zľavu, aby to bolo zrejmé.
Mgr. Biró – požiadal pani Galambosovú doplniť túto špecifikáciu do materiálu predkladaného
na MsZ.
Mgr. Kolek – zaujímal sa o kritériá výberu predajcov občerstvenia na nádvorí kaštieľa.
L. Galambosová – keď majú záujem o predaj vo vínnej uličke, poznačia si to priamo
v prihláške. Ak ich je viac, výber je formou losovania.
Mgr. Kolek - rád by sa zúčastnil najbližšieho losovania predajcov, nakoľko boli v minulosti
zaznamenané pripomienky k ponuke jedál na nádvorí kaštieľa.
Ďalej sa diskutovalo aj o počte vinárov vo vínnej uličke, ich výbere a umiestnení.
Mgr. Biró – žiada, aby pri udeľovaní zliav predajcom bol vždy prítomný aj riaditeľ trhov
s ďalšími 3 členmi riaditeľstva, aby to bolo podchytené zápisnicou a predložený zoznam
predajcov s dôvodmi poskytnutia zľavy. Zápisnica nech je potom predložená na riaditeľstve
trhov.
Mgr. Psota – tiež trvá na tom, aby malo poskytnutie zľavy svoje pravidlá a aby to bolo
zápisnične podchytené, aby nevznikli nijaké pochybnosti.
Stanovisko komisie: Komisia predložený materiál prerokovala a jednomyseľne odporúča
predložiť na rokovanie MsZ s nasledovnými pripomienkami:
- odporúča variant spoplatnenia kultúrneho programu v amfiteátri 5€ v predpredaji a 7€
na mieste,

- zapracovať do materiálu k vstupu do amfiteátra: „Deti do 6 rokov zdarma“,
- zapracovať do materiálu konkrétne príklady udelenia 50% zľavy z poplatku za prenájom
predajného miesta,
- zľavu z poplatku poskytnúť so súhlasom riaditeľa trhov a ďalších min. 3 členov
riaditeľstva a na poradu riaditeľstva trhov vždy predkladať zoznam predajcov, ktorým bola
zľava poskytnutá a dôvod jej udelenia. Zároveň komisia žiada prizvať Mgr. Petra Koleka na
losovanie predajcov občerstvenia na nádvorí neogotického kaštieľa, v prípade väčšieho
záujmu ako kapacita povoľuje.
K bodu č. 10
Návrh na prevod majetku mesta Galanta do majetku TsMG – Kompostáreň Zámocká lúka
Materiál predložila zástupkyňa prednostu, L. Galambosová.
Stanovisko komisie: Komisia predložený návrh na prevod majetku prerokovala
a jednomyseľne ho odporúča predložiť na rokovanie MsZ.
K bodu č. 11
Informatívna správa: poznávacie zájazdy „Po stopách rodiny Esterházy“ v Rakúsku –
zmena cien skupinového vstupného na rok 2017
Materiál predložila Mgr. Andrea Sláviková.
Mgr. Biró – ak chceme ponechať cenu pre žiakov 10 €/osoba, rozdiel je tam 500 €, odporúča
ponechať cenu zájazdu pre žiakov 10 € a
L. Galambosová - dodala, že komisia školstva navrhla navýšenie o 1500 €.
Mgr. Kolek – navrhol navýšenie ceny zájazdu na 13 €/žiak, návštevníci to musia pochopiť.
L. Galambosová – v oboch prípadoch je potrebné navýšenie, nakoľko sa tento rok organizuje
o 2 zájazdy viac.
F. Psota – budúci rok už dôchodcovia nepôjdu, až o dva roky
Mgr. Sláviková – dôchodcovia by chodili každé dva roky, ale hovorili sme aj o tom, že by sa
im obmenil program, aby nechodili
Zs. Takáč – so Samsungom sme na tento rok dohodli o 2 autobusy viac, to je hlavne dôvod,
prečo sa to navyšuje oproti minulému roku.
Mgr. Sláviková – upresnila, že prepočet je robený na maximálny možný počet 45 miest.
Školské autobusy neboli minulý rok preplnené, max. 1-2 školy mali do 40 účastníkov.
Čerpanie bude pravdepodobne nižšie, avšak počítalo sa s maximálnym využitím kapacít.
Stanovisko komisie: Komisia predložený materiál prerokovala a počtom hlasov 4 za, 1 sa
zdržal, navrhuje navýšiť rozpočet o 1 500 € na dotáciu nákladov spojených s organizovaním
poznávacích zájazdov a ponechať sumu 10 €/osoba ako cenu zájazdu.
K bodu č. 12
Rôzne
a) Mesto Pszczyna
Mgr. Kolek – žiaľ pani, ktorá hovorí po poľsky, odišla medzičasom z mesta.
Mgr. Biró – dopočul sa, že pán hlavný kontrolór hovorí po poľsky a požiadal pána Takáča
o súčinnosť pri telefonickom kontaktovaní úradu Pszczyni a nadviazanie spolupráce. Po
telefonickom dohovore by mohla delegácia nášho mesta navštíviť Poľsko.
b) TC Galandia
Mgr. Biró – oznámil p. Šuhajovi, že informatívna sprava bola nedostatočná a nebola prijatá

komisiou. Zaujímal sa, aký je právny stav v spoločnosti, keďže MsZ neschválilo konateľa
a primátor ho napriek tomu menoval do funkcie.
Mgr. Psota – konateľ Galandie bol vymenovaný štatutárom, MsZ-u je podľa Zákona
o obecnom zriadení zverené schvaľovať menovanie konateľa. Je možné a nie je to vylúčené,
aby MsZ tento úkon schválilo dodatočne. Tento krok zo strany primátora mesta bol
nevyhnutný k tomu, aby sa zamedzilo ďalším škodám, ktoré hrozili Galandii – má záväzky
voči zamestnancom, voči štátnym orgánom, poisťovniam, dodávateľom... Nebolo možné
čakať na MsZ, „kým“ schvália konateľa Galandie. Pán Šuhaj túto funkciu prijal a ako riadne
vymenovaný konateľ aj začal plniť úlohy, ktoré v spoločnosti našiel nedokončené. Pán Šuhaj
je pripravený objasniť svoje kroky a zodpovedať prípadné otázky.
Mgr. Biró – upresnil, že hlasovaním sa raz už na MsZ rozhodlo. Nie je možné očakávať
radikálnu zmenu nového hlasovania MsZ.
Mgr. Psota – Galandia bez konateľa je to najhoršie riešenie, aké môže nastať. Spoločnosť bez
neho nemôže konať, stane sa nefunkčnou, nemá kto podpísať dokumenty. Pre obchodnú
spoločnosť to môže znamenať katastrofu.
F. Psota – prebehol rok a pol, mohlo sa uskutočniť slušné výberové konanie. Nie riešiť túto
situáciu pod tlakom. Doteraz sa nevie, kto je valná hromada.
Mgr. Psota – primátor sa rozhodol, že tento stav je neúnosný a požiadal pána Šuhaja, by túto
funkciu prijal. Návrh pána Šuhaja pôjde opäť do rokovania MsZ, keď neprejde, opäť budeme
v situácii, v akej sme boli. Výberové konanie na mŕtvu spoločnosť vidí nereálne, nebol by oň
záujem. Pán Šuhaj mal problémy s hľadaním ekonómky, nikto to nechcel zobrať.
Mgr. Biró – výberové konanie už mohlo byť vyhlásené, prešiel ďalší mesiac. Pán Takáč získal
väčšinu od poslancov, mohol byť vymenovaný on a nie vymenovať niekoho proti vôli MsZ.
Keď už, tak medzitým vypísať výberové konanie.
Mgr. Takáč – upozornil na fakt, že pán Šuhaj je od 5. apríla oficiálne zapísaný v obchodnom
registri ako konateľ spoločnosti, v tomto prípade je preskúmaný menovací dekrét konateľa
spoločnosti, bez ktorého by sa ten prepis nestal.
Mgr. Biró – podľa jeho názoru, primátor v tomto prípade zneužil svoju právomoc verejného
činiteľa, že bez súhlasu MsZ vymenoval konateľa spoločnosti.
Zs. Takáč – v minulosti došlo už k obdobnému javu.
Mgr. Psota – upozornil, že aj po pánovi Majerníkovi bola pani Michalikova vymenovaná bez
uznesenia MsZ, ktoré by ju do funkcie schválilo.
F. Psota – doplnil, že ju navrhol pán Majerník, dočasne.
Mgr. Psota - bola navrhnutá za konateľku Galandie na valnom zhromaždení, ale tento návrh
nebol nikdy preschválený MsZ-om. Pán Šuhaj môže poskytnúť informácie o Galandii osobne.
Mgr. Biró – ak to malo ísť do MsZ, mali na to upozorniť. Bola to však iná situácia, keďže to
bolo jednohlasná vôľa všetkých poslancov, bolo by to schválené aj na MsZ.
Predseda komisie navrhol hlasovanie, či majú členovia komisie záujem vypočuť si správu
o súčasnom stave v Galandii od pána Šuhaja. Hlasovaním 2 za, 2 sa zdržali, tento návrh
neprešiel a pán Šuhaj bude mať možnosť vyjadriť sa k téme na najbližšom rokovaní MsZ.
Záver
Úlohy:
a) Dosledovať a preveriť fungovanie ubytovacieho zariadenia spoločnosti LARGO SK s.r.o. na
Matúškovskej ceste v Galante.

Z: Mgr. Miroslav Psota, prednosta MsÚ
T: do najbližšej komisie
Po prerokovaní všetkých bodov rokovania komisie predseda komisie Mgr. László Biró
poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. O termíne nasledujúceho zasadnutia
komisie budú členovia informovaní prostredníctvom pozvánky.

Mgr. László Biró v.r.
predseda komisie

Zapísala: Mgr. Andrea Sláviková

