Zápisnica z 18. zasadnutia MsZ. konaného dña 09.03.2021 formou
videokonferencie

Prítomní poslanci MsZ

-

registrovaní v poöte 17

PaedDr. Peter Öern1i, Milan Biöan, lng. Augustín Popluhár, Mgr. Miroslav Psota,
Zoltán Szelle, Peter Závodski, Bc. Vladimír Danko, Ing. Stefan Marczibányi,
lng. Milan Zeleñâk, Mgr. László Biró, Peter Tomið, JUDr. Peter Zelinka, Mgr. János
Marsall, Mgr. Juraj Bottka, MUDr. Ervin Chomöa, Zsolt Takáö, Fridrich Psota

Ospravedlneni : PhDr. Marta Vajdová, Zuzana Gau liederová
Prítomní za MsÚ:

-

Peter Paðka primátor, lng. Juraj Srnka, PhD., MVDr. Gábor Pallya, Mgr. Zuzana
Moroviöová, lng. Beáta Katonová, Mgr. lvan Szolga, Eva Vaöáková, Mgr. Daniela
Amrichová, Mgr. Lívia Geéková
Óalei prítomní: Peter Kolek, Mgr.
Peter Paðka

-

primátor

- otvoril 18. zasadnutie MsZ, privítal úöastníkov zasadnutia a poZiadal zamestnancov
mesta o vyhotovenie obrazového a zvukového záznamu z rokovania mestského
zastupitel'stva a o jeho zverejnenie do 48 hodín od jeho ukonöenia na webovom sídle
mesta Galanta a o zverqnenie zápisnice z rokovania do piatich dní od ukonöenia
rokovania mestského zastupitelstva na úradnej tabuli Mesta Galanta na webovej
stránke Mesta Galanta
- dal organizaönê pokyny k rokovaniu:

moZné poöut nebude moZné zarátaï medzi prítomnfch na rokovaní mestského

zastupitelstva

prednostu, hlavného kontrolóra

a

prísluðného vedúceho zamestnanca

vyjadrujúcich sa k téme
návrhy zaslaf chatom v písomnejforme vðetkfm úöastníkom

vðetkiim úöastníkom rokovania

poZiadal poslancov

prezentovalo

17

o

z

celkového poötu 19 poslancov sa
poslancov, konðtatoval, 2e zasadnutie MsZ je
prezentáciu:

uznáöaniaschopné
predloZil na schválenie návrh zverejneného programu dne5ného zasadnutia
MsZ
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PROGRAM:
1.

2.
3.

4
5

6
7.
8.

9.

Otvorenie
Vofba návrhovej komisie
I nterpelácie poslancov
Kontrola plnenia uznesení
PredíZenie kontokorentného úveru na rok2021
Schválenie investiöného úveru
Z¡ãOost spoloönost¡ AGHSTAV spol. s r. o. o refundáciu nákladov spotreby
elektrickej energie na sústave verejného osvetlenia v lokalite IBV Hody Vfchod
Návrh na f . úpravu rozpoötu narok2021
Ñavrn na prerozdeleniä dotácií v oblasti kultúrnych a duchovn¡fch hodnôt na rok
2021

v oblasti telov¡ichovy a ðportu na rok2o21
lt.Návrh VZN mesta Galanta ö. ...t2021 o v¡f5ke mesaönich príspevkov na
öiastoönú úhradu v¡idavkov v ökolách a nákladov v Skolskich zariadeniach v
zriad'ovatelskej pôsobnosti mesta Galanta
12.Návrh VZN mesta Galanta ö. ...12021, ktonfm sa mení a dopíña vöeobecne
zâväznê nariadenie mesta Galanta ö. 6t2016 o nakladaní s komunálnym i
odpadmi a drobnfmi stavebnfmi odpadmi na území mesta Galanta v zneníVZN
mesta Galanta ö,.2412017, VZN mesta Galanta ö,.412019 a VZN mesta Galanta
ö. 1112020
r¡. ZìaOást o OlnoOobí prenájom öportoviska na ZS Stetenifa
t+.1iadost o zámenu pozemkov - Tomá5 Karel
is. Ziãàotf o odkúpenie po="tkov - manZelia Aghoví
tO. Ziadosf o odkúpenie pozemkov - GAWEST s. r' o'
17. Návrh nájomnej zmluvy - ESTERHÁZY ORI-RNTA s' r' o'
a Správa o
18. plán investiönei rnfstaúby mesta Galanta na obdobie 2019 -2022
plnení zarok2020
jej qisledkoch a podmienkach 5kôl a
19. bpráva o vfchovno - vzdelávacej öinnosti,
öiolskfch )ariadení v pôsobnostimesta Galanta za Skolskf rok2019l202O
20. lnform âcia o pláne öinnosti jednotliv¡ich komisií pri MsZ na rok2Q21
21. Správa o öinnosti hlavného kontrolóra za rok2020
22.lnformatívna správa o vybavovaní sfaZností a petícií podanfch na Mesto
Galanta v roku 2020
23. Záver
10. Návrh na prerozdelenie dotácií

Mgr. László Biró

-

pripomienka: ako sa poöíta, ak si poslanec nechá zasunutú kartu, ale odíde z
iokovania, öiZe ho nebude moZno vidiet

Peter Paðka

-

-

Primátor

poöíta sa ako aktívny, rovnako ako ked'má zasunutú kartu
poZiadal o hlasovanie o programe rokovania MsZ

Hlasovanie ö. 1:

Registrovaní
Za:

14
13
0

:

Proti:
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Zdräalo sa:
Nehlasovali

-

0
1

skonðtatoval, Ze program rokovania bol schváleni
predloZil návrh na zlólente návrhovej komisie v zmysle dohovoru v zloåeni:

lng. Augustín Popluhár, Peter Závodskf, JUDr. Peter Zelinka
- poZiadal o hlasovanie o zloZení návrhovej komisie
Hlasovanie ö.

1

Registrovaní:17

Za:
Proti:

17
0
0
Zdräalo
Nehlasovalo: 0

sa'.

-

-

skonðtatoval, Ze návrhová komisia bola schválená

v súlade s Rokovacím poriadkom mestského zastupiteÍstva predloZil návrh na
overovatelov záPisnice:

l.

MUDr. Eruin

Chomõa

2-

lng. Milan Zeleñák

- prosím hlasujte o overovateloch zápisnice

Hlasovanie:

Registrovani:17

Za:
Proti:
Zdräali sa

15
0

Nehlasovali:

1
1

- skonðtatoval, Ze overovatelia dneöného zasadnutia MsZ boli schválení

Funkciu skrutátorov na dneönom zasadnutí vykonávajú: Mgr. Zuzana Moroviöová a
Peter Eliáð
Zapisovatetkou ie Zaneta Spaöeková

Bod ë.3 - lnterpelácie Poslancov
Peter Paéka

-

primátor

skonðtatoval, Ze na interpelácie, ktoré poslanci doruöili mestu im boli odpovede
zaslané. Vyhlásil bod lnterpelácie za ukonöen¡?'

-

Bod õ.4
lng. Juraj Srnka,

-

a olnenia

PhD.

nt

- uviedol materiál

prosím otâzky a pripomienky k str. ö' 1, ë.2, ö'3, ö.4, ö'5, ö'6, ö'7, ö'8
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Peter Závodskf

-

str. ö.

I - k Uzneseniu ö. 137-212019 v komentári píöete, 2e uznesenie je

splnené a odporúðate ho vypustit zo sledovania napriek tomu, 2e bezbariérov¡i
vstup ani parkovisko nie je zrealizované. Preto odporúöam uznesenie ponechat
v sledovaní s termínom kontroly T: september 2021

lng. Juraj Srnka, PhD.
bolo to myslené tak, Ze Uznesenie je splnené vo vztahu k vyvolaniu rokovania
s vedením riaditelstva pôðt, ale nemáme problém uznesenie ponechaf
v sledovaní s T: september 2021
prosím otázky kstr. ö.9, str. ð. 10

-

Peter Závodskf

-

k Uzneseniu ö.182-212019 o uzatvorení nájomnej zmluvy so SZI-H lnfra - citoval
tom, 2e
odpoved' k plneniu uznesenia uviedol, 2e nemá vedomost
prestreöenie I'adovej plochy bolo podmienkou podpísania zmluvy, a Ze termín
kontroly jún2021nemá äiadny zmyselak sa konðtatuje,2ev termíne marec2021
nemá mesto dostatok finanönyich prostriedkov na prekrytie tadovej plochy.
Termín kontroly jún 2021 nepovaZujem za zmysluplnli a preto navrhujem, aby sa
termín kontroly tohto uznesenia presunul na T: L kvartál 2022

-

o

lng. Juraj Srnka, PhD.
- Termín jún 2021 bol myslenf po schváleni Závereöného úötu budú k dispozícii
finanöné prostriedky z prebytku rozpoötu za rok 2020 a poslaneckf zbor by
v prípade záujmu túto investíciu mohol schválit
- s navrhnutfm termínom kontroly T: l. kvartál r.2022 súhlasím
- prosím otázky k str. ö. 11 a2 k str. ö. 22
Peter Závodskf
preðítal L pozmeñujúci návrh k Uzneseniu ö. 137-22019
v sledovaní, Termín kontroly : september 2021

-

Hlasovanie

-

uznesenie ponechaf

Registrovaní:17

ö,.2:

16
Za:
0
Proti:
Zdråalo sa:
1

Nehlasovali:

preöítal

ll.

0

pozmeñujúci návrh

k

Termin kontroly: l. kvartál 2022
Hlasovanie ö. 3

Registrovaní: 16

Za:
Proti:

709

16
0

Uzneseniu

ð.

182-212019

Zdråalo

sa:

0

Nehlasovalo: 0
Peter Závodskf
za návrhovú komisiu dávam procedurálny návrh, aby p. Peter Eliáð do popisu
hlasovania písal, o öom bolo hlasované, aby nebola pochybnost o tom k akému
bodu rokovania sa viaZe, to ktoré hlasovaníe, aby odstupom ðasu nevznikla
nejaká pochybnost k öomu hlasovanie viedlo
preöítal závereöni návrh uznesenia

-

-

Uznesenie
,,Mestské zastupitetstvo v Galante berie na vedomie
plnenia uznesení k 28. 2. 2021"
Hlasovanie

ö.4:

s

pripomienkami ,, Kontrolu

Registrovani:17

Za:
Proti:
Zdråalo sa:

15
0

Nehlasovalo:

1
1

Mgr. Miroslav Psota
treba povedaf, Ze Hlasovanie ö. 1 sa nezapoöítava, nakol'ko bolo zmätoöné

-

Bod ö. 5 - Predíäenie kontokorentného úveru na rok 2021

lng. Beáta
Peter

Katonová

Paðka

- uviedla materiál

- rozptava

Peter Závodskf

-

preöítal návrh uznesenia

Uznesenie

Mestské zastupitelstvo v Galante v zmysle $ 11 ods.4 písm. b) zákona ö.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskoröích zmien a doplnkov

schval'uje
predlZenie kontokorentného úveru vo vföke 100.000,- € od Vðeobecnej úverovej
banky, a. s. v zmysle Zmluvy o kontokorentnom úvere ö,.15812018UZv znení Dodatku

ö.2 a
odporúëa
primátorovi mesta predíZit Zmluvu o poskytnutí kontokorentného úveru podta
podmienok uvedenfch v schvalovacej öasti uznesenia.
T: ihned'

7to

Hlasovanie ö. I

Registrovaní:16

13
Za:
Proti:
Zdräalo sa: 2
1

Nehlasovalo: 0
Bod ö. 6 - Schválenie invqstiõného úveru
lng. Beáta
Peter

Katonová -

Paðka

uviedla materiál

- rozprava

Zoltán Szelle
- dal návrh na uznesenie s poZiadavkou, aby Mesto Galanta v priebehu dvoch
tiiZdñov zvolalo mimoriadne zasadnutie MsZ kvôli financovaniu Galandie,
þriöom by na ñom predstavil podklady tikajúce sa nielen opravy Galandie, ale
aj uvedenia Galandie do prevádzky.
Peter Závodskf
p. Szelle rozprával mimo tohto bodu
v schvalovacej öasti uznesenia nie je uveden¡? nâzov banky preto dávam
pozmeñujúci návrh, aby v schval'ovacej öasti u investiöného úveru bola
uvedená Slovenská sporitetña v zmysle interpelácie ðo povedala lng. Katonová
k p. Szellemu MsZ zvoláva primátor mesta, návrh nemôZeme prijat ako
pozmeñujúci návrh uznesenia, nakofko návrh na zvolanie mimoriadneho
mestského zastupitelstva nesúvisí s vfberom financujúcej banky.

-

Peter Paëka - primátor
poznámka p. Zoltâna Szelleho súvisí s t¡imto bodom v tom zmysle, 2e prárve
schválením tohto investiöného úveru sa získajú finanöné prostriedky vo v1iöke
2.000.000,- € potrebné na rekonötrukciu a otvorenie Galandie.

-

Mgr. László Biró
poZiadal o vysvetlenie, preöo sa predkladá inf návrh na v¡?ber financujúcej
banky, kedZe po hlasovanívo finanönej komisii s vfsledkom v pomere 4:3 bola
vybratá iná banka a mesto predkladá ter.az úplne inli návrh
podporuje návrh p. Zoltána Szelleho na zvolanie mimoriadneho mestského
zastupitelstva do dvoch tfZdñov

-

Peter Paðka - primátor
ak bude vô[a, tak mimoriadne zasadnutie MsZ sa zvolá
k otázke p. Biróa, preöo sa neakceptuje rozhodnutie finanönej komisie o v¡ibere
financujúcej banky uviedol, Ze dôvodom vfberu inej banky bola skutoönosf, Ze
visledok hlasovania finanÕnej komisie bol velmi tesnf a neboli úplne jasné
rozdiely medzi ponukami. Z toho dôvodu boli eöte raz oslovené banky, aby dali
ponuky s celkovou cenou, kotko bude danf úver mesto celkovo stáf. Na základe
tejto poZiadavky banky zaslali upravené ponuky a po ich vyhodnotení bola
vybratá Slovenská sporitetña, ktorá ponúkla vfhodnejðie podmienky.

-
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JUDr. Peter Zelinka
súhlasím s vyjadrením p. Petra Závodského, Ze návrh p. Zoltána Szelleho nie
je pozmeñujúcim návrhom uznesenia k tomuto bodu rokovania

-

Peter Paðka
vyjadril súhtas k zvolaniu mimoriadneho zasadnutia mestského zastupitelstva v
dôhladnej dobe za úöelom prerokovania toho bodu, kton¡? navrhol p. Szelle
prosím návrhovú komisiu o preöítanie uznesenia
Peter Závodsk¡i

-

preðítal návrh uznesenia

Uznesenie
Mestské zastupitetstvo vGalante vzmysle $ 11 ods.4 písm. b) zákona ö.369/1990
Zb. o obecnom zriadenív znení neskoröích zmien a doplnkov

berie na vedomie
Stanovisko komisie finanönej a správy majetku MsZ

schval'uje

schválenie investiöného úveru vo v1i5ke 2 000 000 € od Slovenskej sporitelne, a.s.
v zmysle ponúkaniich obchodnlich podmienok a

odporúða

primátorovi mesta uzatvorif zmtuvu o poskytnutí investiöného úveru podta podmienok
uvedenfch v schvalovacej öasti uznesenia.

Termín: ihned'

Hlasovanie ð.

16
13

Registrovaní:
Za:
Proti:
Zdråali sa:
Nehlasovali:

1

2
0

Bod ð. Z - Z¡adost'spoloðnosti ÁGHSTAV spol. s r. o. o.refunCáçiu nákladov
s'potrebv elektr¡cke¡ eners¡e na sústave vereiného osvetlenia v Iokalite IBV Hodv
Vúchod

Amrichová - uviedla materiál
Peter Pa5ka - primátor
- lozqrava

Mgr. Daniela

JUDr. Peter Zelinka
poplatokzadodéwku elektriny aj od obyvatefov danej
- otázka- öi p.Agh vyberal
'o
pöZ¡aãal
objásnenie, za ktoré obdobie budú teda p. Aghovi
tokality.
refundované náklady za spotrebu elektrickej energie v danej lokalite.
Mgr. Daniela Amrichová
tieZ mám informácie o tom, Ze boli nejak¡im spôsobom rozpoöítané náklady na
7L2

spotrebu elektrickej energie obyvatel'om b¡fvajúcim v danej lokalite. Navrhujem,
a'by bola podpísaná zmtuva na základe ktorej by sa uskutoöñovala refundácia
nákladov odo dña schválenia uznesenia.

- primátor
so zalo, aby sa toto koneöne uZ dorieöilo, aby uZ sa oböania blivajúci v tejto
lokalite nemuseli skladat na náklady spotreby elektrickej energie na sústave

Peter Paðka

-

verejného osvetlenia v danej lokalite

lng. Augustín Popluhár
pripomenul, Ze postanec Mgr. Miroslav Psota navrhol pozmeñujúci návrh k
tomuto uzneseniu
otázka - öi sa v uznesení uvedie dátum, od kedy bude mesto refundovat
náklady spotreby elektrickej energie na sústave verejného osvetlenia v tejto
lokalite?

-

Mgr. Miroslav Psota
pozmeñujúci návrh k tomuto bodu som zaslal chatom, v ktorom Ziadam o
doplnenie do uznesenia skutoönosf, Ze vlastníkom elektrického osvetlenia je
spoloönosf ÁGHSTAV spol. s r. o., aby bolo zrejmé, komu sa náklady spotreby
elektrickej energie budú refundovaf.

Zsolt Takáð
uviedol, 2e na zâklade konzultácie s p. Ághom a jeho prísl'ubu budú obðania
bivajúci v danej lokalite platif za spotrebu elektrickej energie na sústave
verejného osvetlenia iba do uzatvorenia navrhovanej zmluvy.
JUDr. Peter Zelinka
podotkol, 2e nemoZno postupovaf tak, ako pri ostatnich situáciách, nakofko
situácia je iná, ked2e obyvatelia danej lokality uZza spotrebu elektrickej energie

-

na súsiave verejného osvetlenia platili. Z uznesenia vöak vyplfva, 2e

refundovaná má byf celá vfðka nákladov spotreby elektrickej energie na
sústave verejného ósvetlenia v predmetnej lokalite. Z tohto dôvodu môZe prísf
k neoprávneného obohacovaniu, nakotko bude mat spoloönost duplovane
refundované náklady na spotrebu elektrickej energie. Preto Ziadam v uznesení
uviesf konkrétny termín zaöiatku refundácie nákladov spotreby elektrÍckej
energie na sústave verejného osvetlenia v danej lokalite.
Peter Paðka - primátor
uviedol, Ze pokial sa odsúhlasí, Ze sa spoloönosti AGHSTAV spol. s r' o'
vyptatia náklady na spotrebu elektrickej energie na sústave verejného
oivetlenia v lokalite IBV Hody Vfchod za cel,êäiadanê obdobie, t. j. aj za minulf
rok, tak súöastou vztahu medzi mestom a spoloönosfou ACttStRV spot.
s r. o. musí byt skutoönosf, Ze spoloönosf má vrátif oböanom vðetky
prostriedky, ktorè jej obyvatelia tejto lokality za nâklady na spotrebu elektrickej
energie vyplatili a túto skutoönosf bude musiet spoloönost vydokladovaf.

-

lng. Augustín Popluhár
Oó textu pozmeñujúceho návrhu by doplnil: ,,Deñ po ukonðení dneðného
zastupitelstva", alebo dátum nie star5í ako 9. 3.2021
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Mgr. Daniela Amrichová
uviedla, Ze by sa mal doplnit text: "Od platnosti Uznesenia mestského
zastupitetstva"

-

Peter Paðka - primátor
poznamenal, Ze on tak rozumie Ziadosti,2e äiada¡ú refundovaf aj minulf rok

-

Mgr. Daniela Amrichová
uviedla, 2e kediäe táto sústava verejného osvetlenia svieti, Ziadatet preukázal,
2e za osvetlenie v danej lokalite platil, takZe podla nej by sa náklady mali
refundovaf odo dña platnosti uznesenia mestského zastupitelstva

-

MUDr. Eruin Ghomõa
uviedol, Ze ak bude z uznesenia jednoznaöne vyplfvat, 2e refundáciou nedôjde
k dvojitej platbe, návrh podporí ak bude uznesenie jednoznaöné

-

Mgr. Daniela Amrichová
uviedla, Ze bude so Ziadatefom podpísaná zmluva, kde budú tieto podmienky
presne vyðpecifikované

-

Bc. Vladimír Danko
pripomenul, Ze poplatky sa platia na základe toho, kol'ko je odbernfch miest.
Chcel by do budúcna upozornif, 2e v zmluvách medzi odbernfmi miestami a
d'alöími odberatetmi je nutné vopred uviesf cenu, ktorá nesmie prevyðovat
cenu, ktorá je obvyklá, resp. ktorá sa uröuje v öase kedy sa uzaUára zmluva s
energeticklimi závodmi.

-

JUDr. Peter Zelinka
- uviedol,2e kediäe háji záujem mesta preferuje uviesf, Ze k refundácii nákladov
príde od úöinnosti uznesenia, hoci pripú5fa, Ze obyvatelia danej lokality by v
budúcnosti mohli poZiadaf mesto o preplatenie ich vfdavkov na spotrebu
elektrickej energie na sústave verejného osvetlenia v tejto lokalite, ale uröite
nesúhlasí s refundáciou nákladov danej spoloönosti za predchádzajúce
obdobie, nakofko jej náklady na spotrebu elektrickej energie na sústave
verejného osvetlenia za predchádzaltice obdobie vyplatili obyvatelia danej
lokality.

Peter Závodskf

- aby sa

ulahöil spôsob hlasovania návrhová komisia navrhuje

do

pozmeñovacieho návrhu za slovo,,schvaluje", ,,schvaluje dñom úöinnosti tohto
uznesenia refundáciu preukázanfch nákladov..."

Milan Biöan
v minulosti boli prijaté zásady o tom, od kedy sa bude preberat správa nad
verejnfm osvetlenim a pokiafje tam postavenfch totko domov, aby to splñalo
prijaté podmienky, tak by mesto od toho obdobia malo preplatit náklady na
spotrebu elektrickej energie
7L4

Mgr. Miroslav Psota
nemám v¡?hrady

-

k tomu, aby návrhová komisia doplnila do jeho návrhu
uznesenia uvedené slová, hoci to povaZuje za zbytoöné, kedZe kaådê
uznesenie, ktoré sa prijíma, sa prijíma do budúcnostia v jeho návrhu uznesenia
nie je uvedené, Ze sa bude spoloönosti AGHSTAV spol. s r. o. refundovaf
náklady za spätné obdobie

Peter Závodskf
preðítal návrh uznesenia

-

Uznesenie
Mestské zastupitelstvo v Galante podta zákona ö. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskoröích predpisov

schval'uje
odo dña úöinnosti tohto uznesenia refundáciu preukázanfch nákladov spotreby
elektrickej energie spoloönost¡ ÁGHSTAV s r.o. sídlo ðtvrf SNP 997116, 924 01
Galanta l0O: gOet8081 vlastníkovi verejného osvetlenia lokality IBV Hody Vfchod v
Galante do prevzatia verejného osvetlenia do majetku mesta Galanta v zmysle
Pravidiel na preberanie miestnych komunikácií, verejného osvetlenia a pozemkov
s nimizastavanfch lokalít IBV a vfstavby domov do majetku mesta Galanta.

T: ihned'
Z: prednosta MsÚ
Hlasovanie ö.

Registrovaní:16

1

13
Za:
0
Proti:
2
Zdräalo sa:

Nehlasovalo:
Bod ö.8 -

na l. úpravu

lng. Beáta Katonová
Peter Paðka

1

na rok2021

- uviedla materiál
- Íozpruva

Peter Závodsk¡i

-

to öo tu povedala p. Katonová to si Ziada samostatn¡i bod, tak ako to bolo
predloZené na finanönej komisii. Jedná sa o zásah do naöej vlastnej budovy
nie o modernizáciu má to uröité aspekty.
Ztada vysvetlit, preöo ideme dávat peniaze p. Szellemu, aby zväööil naðu
budovu
navrhu je zajednotlivé poloZky v návrhu uznesenia hlasovat jednotlivo

Peter Pa5ka
7L5

-

Arkádia z ruín tejto budovy vybudovala celkom reprezentatívne priestory
vysvetlil preöo do toho nejde mesto

Zoltán Szelle

-

máme príslub zo Samsungu 30tis.€, 20tis.€ dáme z vlastnyich prostriedkov, v
prípade úspeËnosti projektu by sme získali 50tis.€

Peter Paéka

-

otázka- prerobené priestory sú v majetku mesta, öi v majetku Arkádie?

Zoltán Szelle

-

zatial to nie je v majetku mesta je to v odpisovej hodnote, po dobe nájmu to
prejde do majetku mesta

Peter Paðka

-

takZe Arkádia do toho vkladá svojich 20tis.€

Zoltân Szelle

-

vyzva sa podáva od 15. do 30.3.2021

JUDr. Peter Zelinka

-

pyta sa, ked'tam ide Arkádia nieöo stavat, ði má k danlim pozemkom nejakf
právny vztah? Bez takéhoto právneho stavu tam nemôZe prebehnúf stavebné
konanie. Do budúcna môZe bVt ztoho problém.
nepáöisa mu, Ze toto bolo vsunuté do úpravy rozpoötu, súhlasís p. Závodskfm,
2e to má byf samostatnf bod rokovania

Mgr. Juraj Bottka

-

ak Samsung prispeje 30tis.€, tak preöo sa to nedá do Správy

Õportoviich

zariadeni? Tieto peniaze sa dajú aj inak vyuZit'.

Peter Paõka

so Samsungom nebolo dohodnuté, komu budú peniaze pridelené, ale na aki
úöel a 2e to bude vybudované pre obyvatel'ov mesta a stane sa to majetkom
mesta

Mgr. Juraj Bottka

-

som zato, aby to budovala Správa ðportovfch zariadení
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I

I

Zoltân Szelle

-

reagoval na p. Bottku

Peter Závodskf

-

tu sa jedná o prístavbu s pripojením na mestskf majetok, cielom je telocviöñu
rozðírif
najlep$ia cesta za mñaje, aby to urobilo mesto

- vysvetlil preöo to tak má byf

Peter Paðka

-

ktorékotvek oböianske zdruZenie nám vie do mesto priniesf peniaze treba byf
za to vd'aönf

Mgr. László Biró

-

mám vedomosf, 2e sa Správa öportovfch zariadení chce na jeseñ uchádzaf
o projekt na rekonötrukciu öportovej haly a d'alej uviedol dôvody, preöo sa do
tohoto nepúöfa Správa öportov¡ich zariadení
spotuúöasf si prevezme na seba Arkádia a mesto to nebude nið stáf, zhodnotí
sa majetok mesta a bude to pre mesto v¡?hodné

JUDr. Peter Zelinka
pytam sa na správnost ato z právneho htadiska ohl'adom mestského majetku

Peter Pa5ka
teraz sa ide schválif to, Ze Arkádia sa bude môct zúöastnit tej vfzvy a vöetky
ostatné kroky musia logickf nadväzovaf
uröite sa nebude stavat niö na öierno

Milan Biöan
vyjadril svoj názor

-

30tis.€ od Samsungu daf Správe ðportovich zriadení

Peter Paðka
tieto peniaze sú uZzazmluvnené na vybudovanie telocviðne pre mládeZ
vysvetlil, preöo do toho nejde Správa öportovfch zariadení
lng. Augustín Popluhár

-

podporím túto úpravu rozpoötu neviem s uröitosfou povedat öije správne to daf
Arkádii alebo Správe öportovfch zriadení-d'alej uviedol preöo
Rímsko-katolícka cirkev dala cenové ponuky rozpoötom bolo schválen¡?ch

-
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;

vopred 5tis.€. Cenové ponuky s komplet celou prípravou a súborom opráv sú
zhruba 16tis.€ - oprava zvonov a hodín. Preto Rímskokatolícka cirkev poZiadala
mesto o spoluúöasf vo vföke a214.000,-€..
kedZe 5.000,- € je uZ v rozpoöte schválenfch navrhujem úpravu rozpoötu v
poloZke 08.4.0 v öasti 942007 z 5.000,- € na 14.000,- €, ðiZe plus 9.000,- €.
Mgr. Miroslav Psota

-

p. primátor sa vzdialil, tak povediem rokovanie MsZ

Zsolt Takáö

na zâklade toho, ðo uZ v diskusii odznelo mám návrh, ak p. Zoltán Szelle
súhlasí, 2e by sme bod tfkajúci sa nájmu a rekonötrukcie prerokovali na
mimoriadnom zasadnutí o dva tfZdne, dovtedy budú pripravené podmienky
s návrhom uznesenia
Mgr. Juraj Bottka

-

ak sa zapojí do projektu Správa ðportovfch zariadení, spoluúöasf môZe byt'
SO%. To znamená,2e sa pouZ'rjú finanöné prostriedky zo zdrojov mesta a ak
teraz poskytneme 30.000,- € tretej osobe, tak sa bude zháítat d'alöích 30.000,€ pre Správu öportov¡ich zariadení. Plita sa, öije logické.

Mgr. Miroslav Psota

-

poZiadal návrhovú komisiu, aby zrekapitulovala uZ podané pozmeñujúce návrhy
k tomuto bodu a aby sa pristúpilo k hlasovaniu a stotoZñuje sa s p. Takáöom,
aby bola táto zëileäitosf prerokovaná na najbliZöom neplánovanom mestskom

zastupitelstve

lng. Milan Zeleñák

-

poznamenal, Ze peniaze investované do rekonðtrukcie, ak by iu uZ realizoval
ktokolvek stále zostanú v majetku mesta, tak mu nie je jasné, preöo sa hladá
stále spôsob ako ,,nie". Súhlasí s návrhom p. Zsolta Takáöa, aby sa bod
prerokoval o dva tfZdne, ale ak sa o tomto bode bude hlasovaf dnes, podporí
návrh, aby prístavbu realizovala Arkádia.

Mgr. László Biró

-

súhlasím s tfm, aby bol tento bod prerokovan¡? na mimoriadnom mestskom
zastupitelstve, ak sa to öasovo stíha, hoci návrh s 50%-nou spoluúöastou
povaZujem za vfhodnú ponuku pre mesto.

Zoltân Szelle

-

súhlasím s tfm, aby sa o tomto rokovalo na mimoriadnom zasadnutí MsZ o dva
7L8

t1iådne

chcem docielif len to, aby sme získali od mesta potvrdenie o spolufinancovaní,
vðetky ostatné podmienky závisia od v¡isledku sútaZe
Bc. Vladimír Danko

-

stotoZñujem sa s názorom p. Milana Zeleítâka 4 Mgr. László Biróa a
podporujem úsilie p. Szelleho, pretoZe som presvedöenf, 2e danê financie
racionálne zhodnotí a v koneönom dôsledku budú znovu majetkom mesta.

Peter Závodsk¡i

-

tu nikto nespochybñuje öinnost'Arkádie, ale otázkou je, kto bude stavebníkom
prístavby k ðportovej hale
odzneltu pozmeñujúci návrh od lng. Popluhára navfðenie poloZky 08.4.0 v öasti
942007
druhi pozmeñujúci návrh je môj, aby sme nehlasovali o príspevok SK Arkádia,
pretoZe tento bod má byf prerokovan¡7 samostatne

Mgr. Miroslav Psota

-

k návrhu Ing. Augustín Popluhára - tento návrh bol tieZ predloZenf len dnes
pred rokovaním MsZ preto odporúöam vrátit sa k tomuto návrhu o dva tfZdne
nakolko mi nie je jasné z öoho sa to bude financovat

lng. Augustín Popluhár

-

súhlasím, aby sa jeho návrh prerokoval na mimoriadnom zasadnutí mestského
zastupitelstva

Mgr. Miroslav Psota

-

ukonðujem rozpravu k tomuto bodu a odovzdávam slovo návrhovej komisii

Peter Závodskf

-

návrhová komisia odporúöa hlasovat o písomnom návrhu tak, ako bol
predloZen¡i, ktoú poöíta s prebytkom 242.209,- €

Uznesenie
zastupitetstvo vGalante vzmysle $ 11 ods. 4

Mestské
o obecnom zriadenív znení neskoröích zmien a doplnkov

berie na vedomie
Stanoviská komisie finanönej a správy majetku MsZ

schval'uje
7L9

zákona ö. 369/1990 Zb

1/ predloZenf návrh na l. úpravu rozpoötu mesta narok2021

bez pripomienok s prebytkom vo v¡iëke 242 209 € pri tfchto príjmoch a vfdavkoch:

:
Kapitálornf rozpoöet : Pr'rjmy :
Pr'rjmy :
Finanðné operácie :
a iiada
Beâny rozpoöet

:

Pr'rjmy

€
800 000 €
3 038 339 €

14 797 865

vedúcu finanöného a majetkového oddelenia vykonaf
na rok 2021.

Vfdavky

:
V¡idavky :

Vfdavky

l.

Termín
Hlasovanie ö.

1

: 14 433 770 €
3 761 056 €
199 169 €

úpravu rozpoötu mesta

: 30.04.2021

Registrovaní:16

15
Za'.
0
Proti:
Zdråalo sa:
1

Nehlasovalo: 0

Bod ö. 9 - Návrh na prerozdelenie dotácií v oblasti kultúrnvch a duqhovnúch
hodnôt narok2021
PaedDr. Peter Õernf
Mgr. Miroslav Psota

-

poverením predsedkyne Komisie kultúry p. Vajdovej
uviedol materiál
- rozprava

s

Milan Biëan
otázka- ðo sa bude diaf s dotáciami pridelenlimi komisiou kultúry, ale aj öportu
na akcie, ktoré boli plánované na február, marec, aprí|, alebo máj toho roku,
kedZe je kaZdému zrejmé, Ze v tfchto mesiacoch sa dané akcie uskutoöñovaf
nebudú. Ako sa nalo1i s tfmito podrZanfmifinanönimi prostriedkami?
Mgr. Miroslav Psota
ked2e nebol navrhnutli Ziaden pozmeñujúci návrh, treba sa s touto otázkou
obrátif na ölenov komisie kultúry a medzimestskfch vzfahov
prikláña sa k otázke p. Biöana - öi sa v l. polroku 2021 podujatia kultúrneho
zamerania vôbec vzhfadom na epidemiologickú situácii na území Slovenskej
republiky budú môcf uskutoönif?
d'alej poioZilotázku, akfm spôsobom sa bude hlasovat v prípade prerozdelenia
dotácií pre rôznych Ziadatelov na rôzne subjekty, t. j., öi sa budú dotácie
schvalovat jednotlivo, alebo pokiat nebudú k nim pozmeñujÚce návrhy, tak

-

-

,,unblock"
poZiadal hlavného kontrolóra s hlasom poradn¡fm, aby poradil ako hlasovaf

MVDr. Gábor Pallya
navrhol, 2e pokial' je kaädy s navrhovanfm prerozdelením dotácií uzrozumeni
a nemá poZiadavku na samostatné rieðenie niektorého bodu, tak nevidí problém

-

720

hlasovaf ,, unblock" o celom materiály.
Zsolt Takáõ
vyjadril názor, 2e kediäe boli návrhy na prerozdelenie dotácií uZ prerokované na
komisii kultúry, tak by sa to uZ nemalo rieðit osobitne
d'alej uviedol, Ze dotácie za podujatia, ktoré nebudú organizované budú
okamZite refundované

-

Peter Závodsk¡i
kaädy poslanec by mal maf právo vyjadrif sa ku kaZdej jednej veci, tie sa
nemajú schovávat do bloku, lebo tak bude jeho právo upreté, nech sa jedná
o öokolvek
prerozdelovaniu dotácií - d'alöie zastupitel'stvo sa pravdepodobne uskutoönío
dva t¡iZdne preto navrhujem, aby bol komisii kultúry dani priestor na to, aby
jednotlivé Ziadosti prehodnotila a zaktualizovala. KedZe niektoré kluby v zákulisí
pracujú, a tfka sa to aj oblasti ðportu, tak nejaké ufdavky majú, i ked'nemajú
Ziadne aktivity a preto dávam pozmeñujúci návrh, aby Bod ö. 9 a Bod ö. 10 boli
z dneðného rokovania stiahnuté a aby jednotlivé komisie prijali aktualizáciu
svojho usmernenia k t'fmto dvom bodom a vyjadrili sa k timto dvom bodom o
dva t1i2dne.
za tfchto okolností nebudem hlasovat ,,unblock" ant zajeden z tfchto bodov

-

-

Mgr. László Biró
v minulosti tieto dotácie zastupitelstvo neschvalovalo, boli odsúhlasené v
komisiách a vZdy boli akceptované, preto nemám ambíciu, menif tieto dotácie,
ked' boli komisiou odsúhlasené. Nemám s lfm problém, ak sa schvalovanie
dotácií zrealizu¡e o dva tfZdne i ked' si myslím, Ze dotácie za podujatia, ktoré
nebudú realizované, vyplatené samozrejme ani nebudú.
öo sa tyika komisie ðportu, navrhujem, aby predseda komisie zvolal komisiu a
prijalitakf návrh, ktonf prejde komisiou a presunúf rokovanie o dotáciách öportu
na mimoriadne zastupitelstvo o dva tfZdne.

-

-

lng. Milan Zeleñâk
- v návrhu na rozdelenie dotácií v oblasti kultúry je vela podujatí, ktoré
pochybujem, 2e sa v mesiaci marec a apríl uskutoönia, preto sa budem
zasadzovaf o to, aby bola dotácia na oslavu storoönice zaloäenia Javorinky
prehodnotená.

Mgr. Miroslav Psota
stotoZñujem sa s návrhom, aby bolo prerozdelenie dotácií prerokované o dva
tfZdne

-

PaedDr. Peter Õernf
nevidím problém v tom, aby sa financie navrhnuté na podujatia, ktoré sa
neuskutoönia prerozdelili na iné aktivity a odmietam nâzor,2e by sme niekomu
chceli danfm prerozdelením dotácií zámerne uökodif

-

Mgr. Juraj Bottka
ako uviedol v zápisnici, je toho názoru, 2e by sa vZdy mala vytvorif nezávislá

-
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komisia, ktorá by rozhodovala o rozdefovaní dotáciív Sport
Peter Závodskf

- za návrhovú komisiu -

vzhfadom na pandemickú situáciu odporúöam
pozmeñujúci návrh, aby boli Body ö. 9 a ö. 10 z dneðného rokovania MsZ
stiahnuté, a aby prísluöné komisie opätovne zasadali a aktualizovali
poZiadavky jednotliv¡ich Ziadatelov a predloZili ich na mimoriadne zasadnutie
MsZ o dva t¡?Zdne.

Mgr. Miroslav Psota
poznamenal, Ze materiál z rokovania MsZ môZe stiahnuf iba predkladatel

-

Zoltán Szelle

-

súhlasím so stiahnutím Bodu ö. 10 z dneöného rokovania mestského
zastupitetstva - zvolám zasadnutie komisiu öportu, ale prosím, aby bola
zapisovatelkou na tejto komisii Mgr. Lívia Geðková.

PaedDr. Peter Õernf
stotoZñujem sa s návrhom
kultúry z rokovania stiahnutf

-

P

Petra Závodského, aby bol materiál komisie

Uznesenie
Mestské zastupitelstvo v Galante

berie na vedomie
stiahnutie Bodu ö.

I

a odporúöa predloZit ho na najbliZðie neplánované zasadnutie

MsZ.

Hlasovanie ö. 1:

17
17
0
0
0

Registrovaní:
Za:
Proti:
Zdråali sa:
Nehlasovali:

Bod ë. 10 - Návrh na prerozdelenie dotácií
na rok2021

v oblasti telovÚchovv a ëportu

Uznesenie
Mestské zastupitelstvo v Galante

berie na vedomie
stiahnutie Bodu ö. 1O a odporúöa predloZif ho na najbliZöie neplánované zasadnutie
MsZ

Hlasovanie ö. 1:

Registrovaní: 16
722

t

Za:
Proti:
Zdråali sa:
Nehlasovali:

1

6
0
0

0

ll

Bod ë.
- Návrh VZN mesta Galanta ö. .../2021 o vúëke mesa,,ðnúch príspgv\ovv
na õ¡astoðñú úhradu vúdavkov v ékolách a nákladov v ðkolskúch zariqdeniach
zriadbvatel'skei oôsobnosti mesta Galanta
Mgr. Lívia Geõková
oznámila, Ze sa ðkolská legislatíva medziöasom zmenila a preto poZiadala pána
primátora, aby materiál stiahol z rokovania
Peter Paðka

-

-

primátor

oznámil, 2e tento materiál sfahuje

z

dneðného rokovania mestského

zastupitefstva bez hlasovania

Bod ð. 12

-

é^ ..-/,2021. ktonúm
Ga

Návrh VZN mesta G

komunálnvm i odoadmi a drobnúmi
v znent
ó,.11t2020
VZN mesta Ga
Mgr. Miroslav Psota

sa

m ení

a dooíña

o

mi odoadmi na územi mesta
G

- uviedol materiál
rozprava

-

mojim záujmom je vyrieöit tento problém a preto predkladám dva pozmeñujúce
návrhy súvisiace s t¡fmto bodom
k jednotlivfm pozmeñujúcim návrhom podal vysvetlenie
poZiadal návrhovú komisiu o predloZení pozmeñovacích návrhov uznesení

Peter Závodskf

-

návrhová komisia odporúða hlasovat o nasledovnom

Uznesenie
Mestské zastupitelstvo v Galante
Ziada
primátora mesta
o zabezpeöenie vrátenia potrebného poötu 1 100 I zbernfch nádob na vfvoz
zmesového komunálneho odpadu a 1 100 | zbernlich nádob na vfvoz vyseparovanfch
zlofliek komunálneho odpadu na stanoviëtia pri bytovfch domoch s.ö. 920 a 1409 v
Galante
723

ukladá
riaditel'ovi Technickfch sluZieb mesta Galanta
po vrátení 1 100 zbernfch nádob k bytovlim domom s.ö. 920 a 1409 v Galante, vykonaf
opatrenia na znemoZnenie pouZívania polopodzemnfch kontajnerov pri bytovom
dome s.ö. 1409 v Galante

Mgr. Miroslav Psota

-

vzhladom na technick¡i problém pri hlasovaní Hlasovanie ö. 1 oznaöíme ako
zmätoöné

Zoltân Szelle

-

opätovne avizoval, Ze nemá moZnosf hlasovat'

Mgr. Miroslav Psota
prosím hlasujte znovu o tomto návrhu

-

Hlasovanie ö. 2 za l. pozmeñujúci návrh Mgr. Miroslava Psotu
Registrovaní
Za:
Proti:
Zdräali sa:
Nehlasovali:

16
1

12
2
1

prosím návrhovú komisiu o druhf pozmeñujúci návrh
Peter Závodskf

-

návrhová komisia odporúöa hlasovaf o nasledovnom

Uznesenie
Pozmeñovací návrh k $ 1 bod 1 návrhu VZN mesta Galanta ö. ...12021, ktonfm sa
mení a dopiña VZN mesta Galanta ö.612016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnimi stavebnfmi odpadmi na území mesta Galanta v znení VZN mesta Galanta
ö.2412017, VZN mesta Galanta ö.412019 a VZN mesta Galanta ö. 1112020
1. V S 4 sa v ods. 7 za písm. c) vkladá písm. d) s textom:
,,d) polopodzemné kontajnery v objeme 3 m3 a 5 m3 na sídlisku Nová doba."
Hlasovanie ö. 3 za ll. pozmeñujúci návrh Mgr. Psota Miroslav:
Registrovaní:
Za:

17
7
724

l,
l¡

6
3

Proti:
Zdräali sa:
Nehlasovali

1

Peter Závodskf

-

návrh uznesenia v zmysle predloZeného písomného návrhu uznesenia k Bodu
ö,. 12

Uznesenie
Mestské zastupitetstvo v Galante podla $ 11 ods. 4 písm. g) zákona ö. 369/1990 Zb'
o obecnom zriadenív znení neskoröích predpisov

sa uznáõa
na Vöeobecne záväznom nariadení mesta Galanta ð. ....12020, ktonfm sa mení
a dopíña Vöeobecn e záväznê nariadenie mesta Galanta ð. 612016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnfmi stavebnfmi odpadmi na území mesta Galanta
v znení VZN mesta Galanta ö.2412017, VZN mesta Galanta ö. 412019 a VZN mesta
Galanta ö,.1112020

a Ziada
prednostu úradu zabezpeëit zverejnenie schváleného Vöeobecne záväznêho
nariadenia mesta Galanta (). ....12020, ktonim sa mení a dopfña Vöeobecne záväznê
nariadenie mesta Galanta ö. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobn¡imi
stavebnfmi odpadmi na území mesta Galanta v znení VZN mesta Galanta ö.2412017,
VZN mésta Galanta ö,. 412019 a VZN mesta Galanta ö,. 1112020 na úradnej tabuli
mesta.

T: ihned'

Peter Paëka
nakotko niektorí poslanci avizovali, 2e mafi technickyi problém s hlasovaním,
tak zopakujme hlasovanie za tento návrh uznesenia eöte raz
Hlasovanie ö. 4 je tÍm pádom neplatné

-

Mgr. Miroslav Psota

-

ideme zopakovaf hlasovanie za pôvodni návrh uznesenia, kto4i máte
predloZenf v písomnej podobe v materiály

Peter Paðka

dostali sme informáciu, Ze v prípade, 2e niekomu nejde hlasovanie, tak je
moZné, aby sa prihlásil a povedal ako hlasoval, uvedie sa to do zápisnice
a bude to opravené v digitálnom systéme
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Hlasovanie

ö.5

za pôvodnf písomnf návrh uznesenia:

Registrovaní: 17
I (Szelle Zoltán zahlasoval,,Za" podchytené
Za:
zvukovfm záznamom)

I
Proti:
Zdråali sa:
Nehlasovali: 0
1

konðtatujem, 2e uznesenie nebolo schválené

Bod ö. 13 -Ziadost'o dlhodobú pre náiom ðoortoviska na ZÕ Stefán¡fa

- uviedol materiál
Szelle
- rozprava
Peter Paðka
- prosím návrhovú komisiu
Zoltân

Peter Závodsk¡i

-

návrh uznesenia v zmysle predloZeného písomného návrhu uznesenia

Uznesenie
Mestské zastupitelstvo v Galante podla $ 11 ods. 4 písm. a)zákonaö. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorëích predpisov v spojení s $ 9a ods. 9 písm. c)
zákona ö. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorðích predpisov

schval'uje
a) Uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi Mestom Galanta a oböianskym zdruåením
FOOTBALLANDIA o. z. so sídlom Zorniöka 911t17,92401Galanta, lÖO q2292 085,

z dôvodu hodného osobitného zretefa, ktonf je vybudovanie tréningového centra
florbalovej mládeZe na spevnenej ploche na ZS, Stefánikova ulica 74511, 924 00
Galanta, za nasledovn¡ich podmienok:

Predmet nájmu:

multifunköné ihrisko s umelou trávou vo vlimere 846 m2 ako öast
parcely registra C KN ö,. 182011, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie, zapísaná v LV ö. 5968, k. ú. Galanta;

úðet ná¡mu:

vybudovanie tréningového centra florbalovej mládeZe FBK
Galanta United;

Doba nájmu:

10 rokov

Vfëka nájmu:

1€lm2lrok

726
;

b) uskutoönenie vybudovania tréningového centra florbalovej mládeZe FBK Galanta
United v súlade so Ziadosfou ö.966/2021 zo dña 26.01 .2021(príloha ö.1).

od po rú ða

primátorovi mesta uzatvorif nájomnú zmluvu s oböianskym zdruZením
qzzg2085
FOOTBALLANDIA o. z. so sídtom Zoiniðka 911t17, 92401 Galanta, lÖo
v zmysle schválenich podmienok.

Termín: 30. april2021
Hlasovanie ö. 5

14
12
0
2
0

Registrovaní:
Za:
Proti:
Zdräali sa:
Nehlasovali:

Bod ð. 14 - Ziadost' o zâme u oozemkov - To

Szolga
Peter Paöka

Mgr. lvan

Karel

- uviedol materiál

- rozqrava

Mgr. Miroslav Psota

-

öudujem sa postoju komisií, pre mña je táto zâmena úplne logická

MVDr. Gábor Pallya

-

mesto má niekolko takfchto pozemkov, ked'mesto vyhovie jednejZiadosti bude
musief rieðif mnoho d'alðích inich Ziadostí, d'alej uviedol ako príklad spoloönosf
Galimo

Mgr. Miroslav Psota

-

takéto zápoöty vzájomnych nárokov nás öakajú aj v budúcnosti
podotikam, Ze vöetci vlastníci pozemkov pod miestnymi komunikáciami majú
právo na nejakú náhradu ai za zriadené vecné bremeno

Peter Závodskf

-

návrh uznesenie v zmysle predloZeného písomného návrhu uznesenia

Uznesenie
Mestské zastupitetstvo Galanta podla $ 9a ods.8 písm. b) a e) záRona ö' 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorðích predpisov

schval'uje
727
i

zámenu pozemkov vo vyluönom vlastníctve mesta Galanta, a to:

-

parcela registra C KN ö,. 20613, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o

vfmere

119 m2,

parcela registra C KN ö.207t2, druh pozemku záhrada o vfmere 268 m2,

obe zapísaná na LVö. 100, k. ú. Hody,
v celkovej v¡imere 387 m2,
za
pozemok vo v¡iluðnom vlastníctve Tomáða Karela, bytom Hody 1691, 924 01 Galanta,
ktonfm je parcela registra E KN ö. 1814, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o
vlimere 431 m2, zapísaná na LV ö.3222, k.ú. Hody,

bez finanöného vyrovnania, z dôvodu hodného osobitného zretefa, ktonf spoöíva
v tom, Ze predmetné dve parcely vo v¡fluönom vlastníctve mesta Galanta, na ktonfch
je vybudovaná prístupová cesta, sú Tomáöom Karelom ako 4 niektonfmi
spolupodpísanfmiosobami na Ziadosti o zámenu pozemkov vyuZívané ako prístupová
cesta k ich rodinnlim domom v zmysle nájomnej zmluvy ö. 66212013 zo dña
06.09.2013 v zneníjej neskorðích dodatkov, priðom mesto Galanta dané pozemky inak
hospodárne nevie vyuZif a súöasne zámenou mesto Galanta získa väööiu vlimeru
pozemkov.

odporúða
primátorovi mesta uzavríef s Tomáöom Karelom zámennú zmluvu

v súlade so

schvaÍovacou öast'ou uznesenia.

Termín kontroly: má4 2021

Hlasovanie ö.

1:

Registrovaní
Za:
Proti:
Zdrilali sa:
Nehlasovali:

1

6
5
2

I
1

Peter Paëka

-

konðtatujem, Ze uznesenie nebolo schválené

Bod ë.

l5 - Ziadost'o odkúpenie pozemkov - manËelia Áqhoví

Szolga
Peter Paõka
Mgr. lvan

- uviedol materiál

- tozptava

JUDr. Peter Zelinka
poukázal na stanovisko finanönej komisie, ktorá odporuöila odpredaf len öast
728

pozemku, ideme odpredaf len túto öast pozemku?

Mgr. lvan Szolga

-

áno

Peter Závodskf

-

návrh uznesenie v zmysle predloZeného písomného návrhu uznesenia

Uznesenie
Mestské zastupitelstvo Galanta podl'a $ 9 ods. 2 písm. c) v spojenís $ 9a ods.
e) zákona ö. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskoröích predpisov

8

písm.

schval'uje
predaj pozemkov - parcela registra C KN ö. 869/98, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie o vlimere I m2 a parcela registra C KN ö. 869/99, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie o vfmere I m2, ktoré vznikli oddelením zpozemku parcela registra
C KN ö. 869/50, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o vfmere 52m2,zapisaná
na LVö.3365, katastrálne územie Galanta, nazáklade geometrického plánuö,.212021
zo dña 19.01 .2021 vyhotoveného GEO-ING s.r.o., 925 01 Matúðkovo ö. 116, l0O:
36274038, úradne overeného Okresnfm úradom Galanta, katastrálnym odborom dña
25.01.2021 pod ö. 5712021, pre Zoltâna Ágha a manZetku lvetu Ághovú, obaja bytom
SNP 997/16, 924 01 Galanta, z dôvodov hodnfch osobítného zretela nakolko ide o
pozemky bezprostredne susediace s pozemkami vo vlastníctve kupujúcich a pre
mesto sú tieto pozemky hospodársky nevyuZitel'né, a to za cenu uröenú znaleck¡im
posudkom na stanovenie vöeobecnej hodnoty majetku, najmenej 2a28,00€1m2.

Odporúõa
primátorovi mesta uzavriet'so Zoltánom Aghom a manZelkou lvetou Aghovou, obaja
bytom SNP 997/16,924 01 Galanta, kúpnu zmluvu v súlade so schvalovacou öasfou
uznesenia.

Termín kontroly: iúl 2021
Hlasovanie ö.

1:

Registrovaní:

Za:

15

at

(zetef
Milan, lng. hlasoval ,7a"
potvrdené zvukov'im záznamom)
0

Proti:
Zdräali sa:

Nehlasovali:
Bod õ.

16

1

0

l5 - Ziadost'o odkúpenie pozemkov - GAWEST. s.r.o

Mgr. lvan

Szolga

- uviedol materiál
729

Peter

Paðka

- rozprava

Peter Závodskf

-

návrh uznesenie v zmysle predloZeného písomného návrhu uznesenia

Uznesenie
Mestské zastupitelstvo Galanta podla S 9 ods. 2 písm. c) v spojenís $ 9a ods.
b) a e) zâkona ö. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorðích predpisov

I

písm.

schval'uie
predaj pozemkov v celosti, a to:

- parceta registra C KN ö,. 3461704, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o
vfmere 1 m2,

,

parcela registra C KN ö. 346170[ druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o
vfmere 1 m2,

- parcela registra C KN é. 3461706, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie

o

vfmere 2 m',

- parcela registra C KN ö. 346t707, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o
v¡imere 2

Íf

,

- parcela registra C KN ö,. 3461708, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o
v¡imere 3 m",

- parceta registra C KN ö. 346t709, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o
vfmere 3 m",

- parcela registra C KN é,. 346t710, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie

o

vfmere 4 m',

- parcela registra C KN ö,.346t711, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o
vimere 5 rTì',

- parcela registra C KN ö,. 3461712, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie

o

vfmere 5 m',

- parcela registra C KN ö,. 346t713, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie

o

v¡imere 6 mt,
- parcela registra C KN ö,.3461714, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o
vlimere 7 m",
-1-

- parceta registra C KN é,. 346t715, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie

o

vfmere 8 m',

- parcela registra C KN ö,. 3461716, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o
vfmere

I

m',
730

- parcela registra C KN ë). 3461717, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o
vfmere 9 m",

- parcela registra C KN ö,. 346t718, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o
vfmere 10

m2,

- parcela registra C KN ë,. 346t721, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o
vfmere 13

m2,

- parcela registra C KN ö. 346t722, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o
vlimere 15

m2,

parcela registra C KN ö,. 346t843, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o
v¡7mere 8 mt,

-

- parcela registra C KN ö. 346/846, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o
vfmere 2 m',
vðetky zapísané na LV ö. 885, katastrálne územie Galanta, pre spoloðnost GAWEST
s.r.o., Karola Duchoña 2439t58,924 Ol Galanta, lÖO: +Z 859 318, z dôvodu hodného
osobitného zretel'a, nakoÍko pozemky sú zastavané parkovacími miestami vo
vlastníctve nadobúdateta vrátane pritahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a
vyuZitím tvorí neoddelitetni celok s parkovacími miestami a pre mesto sú tieto
pozemky hospodársky nevyuZitelné, ato za cenu uröenú znaleck¡?m posudkom na
stanovenie vðeobecnej hodnoty majetku, najmenej za 40,00 €1m2.

odporúða
primátorovi mesta uzavrief so spoloönostou GAWEST s.r.o., Karola Duchoña
2439t58,924 01 Galanta, lÖo: q 859 318, kúpnu zmluvu v súlade so schvalovacou
öasfou uznesenia.
TermÍn kontroly: ittl 2021
Hlasovanie ö.

1:

Registrovaní:

16

16
Za:
0
Proti:
0
Zdräali sa:
Nehlasovali: 0

Bod ð. 17 - Návrh náiomnei zmlu vv - ESTERHÁZY

Szolga
Peter Paðka
Mgr. lvan

A s.r.o

- uviedol materiál
- rozprava

Peter Závodskf

-

návrh uznesenie v zmysle predloZeného písomného návrhu uznesenia

73t

Uznesenie
Mestské zastupitelstvo Galanta podta $ 11 ods.4 písm. a) zákona ö.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskoröích predpisov v spojení s $ 9a ods' 9 písm. c)
zákona ö. 138t1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorðích predpisov

schval'uje
a) uzatvorenie nájomnej zmluvy v zmysle S 50a zâkona ö. 4011964 Zb. Oböiansky

zákonník v znení neskorðích predpisov v spojení so zákonom ð. ö'. 11611990 Zb' o
nájme a podnájme nebytovich priestorov v znení neskoröích predpisov medzi
Mestom Galanta v zastúpení správcu Mestsk¡?m kultúrnym strediskom Galanta
ako prenajímatelom a spoloönostou ESTERHÁZY GALANTA s.r.o., so sídlom
Kvetná 9064t15, 924 01 Galanta, zapísanou v obchodnom registri Okresného
súdu Trnava, Oddiel: Sro, vloZka ö.:29782tT, l0O: 46508732 ako nájomcom za
nasledovn¡ich podmienok:

Predmet nájmu: nebytové priestory vo vfmere 176,25 m2 (170,64 m2 na prvom
nadzemnom podlaZí a 5,61 m2 na prvom podzemnom podlazí)
nachádzajúce sa v priestoroch Neogotického ka$tieta s.ö. 1006
vGalante na pozemku parcela registra "C" parc' ö' 1853/1'
zapísaná na LV ö. 5954, katastrálne územie Galanta,

ná¡mu: prevádzka reëtaurácie
Doba nájmu: 15 rokov a zaöne plynúf dñom nadobudnutia úöinnosti nájomnej
Úöel

zmluvy

Nájomné:

Nájomné za predmet nájmu je stanovené v zmysle zákona ö.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorðích predpisov dohodou
zmluvnich strán vo vf5ke 40,00 Eurlm2 roöne, po dobu prác na
technickom zhodnotení predmetu nájmu je dohodnuté nájomné
vo viiðke 20,00 Êurlm2 roõne.

Nájomné podlieha valorizácii vo vföke priemernej inflácie meranej indexom
spotrebiteÍskfch cien stanovenej Statisticf¡im úradom Slovenskej republiky vZdy k
01.04. Nájomca sa zaväzuje uhrádzaf dohodnuté nájomné v ötvrfroön¡ich
splátkach, vZdy do 15. dña prvého mesiaca prísluëného kalendárneho ötvrtroka
na úöet prenajímatela;
b)

splnenie podmienok

zo strany

nájomcu uröenyich uznesením Mestského

zastupitel'stva v Galante ö,.317-212020 zo dña 02' 10.2020'

Odporúöa
riaditefovi Mestského kuttúrneho strediska Galanta uzavriet s ESTERHAZV CRmrufR
s.r.o., so sídlom Kvetná 3064115,924 01 Galanta, l0O: 46508732 nájomnú zmluvu v
súlade so schvalovacou öastou uznesenia.

Termín kontrolY: 31.03.2021
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Registrovaní
Za:
Proti:
Zdråali sa:
Nehlasovali:

Hlasovanie ð. 1:

15
14
1

0
0

nei vústavbv mesta Galanta na o
Bod ð. 18 - Plán i
pln
í
za
¡okz020
Správa o

Vaðáková
Peter Paðka
Eva

obie 2019

-

2O22 a

- uviedla materiál

- tozprava

JUDr. Peter Zelinka

-

otázka

-

preöo v roku 2021 hlasujeme za plény a ciele rokov 2019-2020?

Peter Paðka
PHaSR sa plánuje vZdy na niekol'ko rokov dopredu, tu sa nevyjadrujeme k roku
2019-2020, ale berieme na vedomie öo sa podarilo z PHaSR zrealizovat
Peter Závodskf

-

návrh uznesenie v zmysle predloZeného písomného návrhu uznesenia bez
pripomienok

Uznesenie
Galante v zmysle $ 11 ods. 4 písm. g) zákona
ö.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskoröích zmien a doplnkov
Mestské zastupitefstvo

berie na vedomie

v

bezpripomienok

Plán investiönej vfstavby mesta Galanta na obdobie2019-2022 vyhodnotenie za rok
2020

ukladá
vedúcej oddelenia rozvoja mesta pri tvorbe rozpoötu mesta Galanta zarad'ovat
investiöné akcie prednostne podla schváleného materiálu ,,Plán investiönej u.istavby
mesta Galanta na obdobie 2019-2022".

T: trvalf
Hlasovanie ö.

1

Registrovaní
Za:
Proti:
Zdräali sa:
Nehlasovali:

14
11

0
3
0

733

Bod ö.

lg -

Správa

o vúchovno-vzdel4vacei

ëinnosti. iei vúsledkoch

a

podmienkach ðkôl a ðkolskúch zariadení v pôsobngsti mesta Galanta za Skolskú
rok201912020
Mgr. Lívia
Peter

Geéková

Paéka

- uviedla materiál
- tozq'ava

Peter Závodskf

-

návrh uznesenie v zmysle predloZeného písomného návrhu uznesenia bez
pripomienok

Uznesenie
Mestské zastupitetstvo v Galante v súlade s plánom práce na rok 2021 ako i $ 3
vyhláöky Mswas sR ö. 43512020 o ðtruktúre a obsahu správ o vfchovnovzdelávacej öinnosti, jej vlisledkoch a podmienkach ðkôl a ökolskfch zariadení

s c h va I'u j

e

bezpripomienok

Správu o vichovno - vzdelávacej ðinnosti, jej vfsledkoch a podmienkach ðkôl
a ökolskfch zariadenív pôsobnosti mesta Galanta za ökolsk¡i rok201912020.

Hlasovanie ö.

16
16
0
0
0

Registrovaní
Za:
Proti:
ZdrZali sa:
Nehlasovali:

1:

Bod ë. 20 - lnformácia o pláne ðinností iednotlivúch komisií pri MsZ na rok 2021
uviedol materiál

Peter Paðka

-

rozprava

Peter Závodskf

-

návrh uznesenie v zmysle predloZeného písomného návrhu uznesenia

Uznesenie
Mestské zastupitelstvo v Galante v zmysle $ 1 1 ods. 4 zâkona ð. 369/1990 Zb
o obecnom zriadenív znení neskorðích zmien a doplnkov

berie na vedomie
Plán öinnosti komisií pri MsZ v Galante na rok2021

Hlasovanie ö. 1:

15
15
0

Registrovaní:
Za:
Proti:
734

ZdrZali sa:
Nehlasovali

Bod ð.21 -So

0
0

za rok 2020

o ðinnosti hlavného

MVDr. Gábor Pallya

- uviedol materiál

Peter Paéka

- rozprava

Mgr. Miroslav Psota

nepáöi

sa mu zadávanie úloh pre kontrolóra od jednotlivfch poslancov,

kontrolórovi úlohy ukladá MsZ
otázka- öi ho to prijeho práci nezatahu¡e, ak mu jednotliví poslancizadáva¡(t
úlohy
MVDr. Gábor Pallya

-

reagoval - poslanci by nemali byt o to ukrátení aza d'alöie budem postupovat
v zmysle plánu kontrolnej ðinnosti

Mgr. Miroslav Psota

-

otázka- akú hodnotu majú podl'a schválenej metodiky kontrolnej öinnostitakéto
vistupy zo zadávania úloh poslancov, nie je o tom äiadny v¡fstup, len informujeð
priebeZne MsZ

MVDr. Gábor Pallya

-

odpovedal
kontroly

-

je to

rieðenie podnetu poslanca,

je to nieöo iné ako

rieðenie

lng. Augustín Popluhár

-

Bod ó,.21 -Správa o öinnosti hlavného kontrolóra za rok2O2O návrh uznesenie
v zmysle predloZeného písomného návrhu uznesenia

Uznesenie
Mestské zastupitefstvo v Galante

berie na vedomie
Správu o öinnosti hlavného kontrolóra za rok2020

Hlasovanie ö. 1:

15
15
0
0

Registrovaní
Za:
Proti:
Zdråali sa:
735

Nehlasovali:

0

ní sthiností a oetícií nodanúch na

rmatívna soráva o
22 v
Mesto Galanta roku 2020

Bod

ë,.

Pallya
Peter Paéka
MVDr. Gábor

- uviedol materiál

- tozptava

JUDr. Peter Zelinka

-

otázka - öo dalej so zistenimi nedostatkami pri rieöení petícií?

MVDr. Gábor Pallya

-

pr¡ rieöení petícií nie je striktne dodrZiavaná smernica mestskim úradom,
petíciu rieði prísluðné oddelenie ktorého sa petícia tlika

Ing. Juraj Srnka, PhD.

-

prepracovanie smernice vybavovania petícií
spôsob vybavovania petícií

si beriem za svoje -

uviedol

lng. Augustín Popluhár

-

Bod ð).22 - lnformatívna správa o vybavovaní sfaZností a petícií podanich na
Mesto Galanta v roku 2020 návrh uznesenie v zmysle predloZeného písomného
návrhu uznesenia

Uznesenie
Mestské zastupitefstvo v Galante

berie na vedomie
lnformatívnu správu o vybavovaní sfaZností a petícií podanfch na Mesto Galanta
v roku 2020 a

ukladá
prehodnotif a aktualizovat:
1/ Smernicu o vybavovaní staZností

2t Zásady postupu pri prijímaní, evidovaní a vybavovaní petícií v podmienkach
samosprávy mesta Galanta
Zodpovednf: prednosta MsÚ Galanta
Termín: 30.9.2021
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Registrovaní:
Za:

Hlasovanie ö. 1:

16
László, Mgr. hlasoval,,Za" potvrdené
zvukov'im záznamom)

13 (airO

Proti:
Zdråali sa:
Nehlasovali

0
2
1

Peter Paõka
vyöerpali sme vðetky body dneöného MsZ, d'akujem vðetkfm prítomnym za
a ukonöujem 18. zasadnutie MsZ.
aktívnu

Llng. Juraj Srnka, PhD.

Peter

primátor

prednosta MsU

Overovatelia:

MUDr. Ervin Ghomða

lng. Milan Zeleñák

Zapísala: Zaneta

S pa öe

ková

V Galante, 9.3.2021
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