Zápisnica
zo zasadnutia Komisie kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante
konaného dňa 05. 06. 2019
Prítomní:
Predseda komisie:
Členovia komisie:
Ospravedlnený:
Ďalej boli prítomní:
Hostia:
Zapisovateľka komisie:

Mgr. Peter Kolek
PaedDr. Anna Piláriková, Milan Bičan, Peter Tomič,
PaedDr. Peter Černý, Bohuslav Laššu
Rudolf Mézes
Ing. Juraj Srnka PhD. - prednosta MsÚ,
Mgr. Daniela Amrichová - vedúca oddelenia komunálnych služieb
a životného prostredia MsÚ
Eva Poláková

Predseda komisie Mgr. Peter Kolek privítal hostí a členov komisie na zasadnutí. Oboznámil ich
s programom, ktorý bol jednomyseľne schválený.
Program:
1) Kontrola plnenia úloh.
2) Priebežná informácia o príprave XXXV. ročníka Galantských trhov.
3) Priebežná informácia o príprave monotematickej izby Karola Duchoňa.
4) Vyhodnotenie činnosti komisie a aktivity členov za I. polrok 2019.
5) Návrh plánu práce komisie na II. polrok 2019.
6) Rôzne.
1) Kontrola plnenia úloh:
- Do 27. 05. 2019 zaslať viceprimátorovi mesta odpoveď v súvislosti s účasťou členov komisie na
„Stoličných dňoch“ v Liptovskom Mikuláši. Z: Mgr. Kolek Peter, úloha splnená
- Prizvať na dnešné zasadnutie komisie p. Zsolta Takáča a Ing. Slávikovú v súvislosti s podaním
informácie o spolupráci s mestom Eisenstadt.
Z: zapisovateľka komisie, úloha zostáva v sledovaní
Zapisovateľka komisie oboznámila prítomných, že plánované stretnutie so zástupcami mesta
Eisenstadt sa nekonalo, prekladá sa na mesiac júl 2019. Na základe uvedeného, sa ich pozvanie
na komisiu prekladá na septembrové zasadnutie komisie.
2) Priebežná informácia o príprave XXXV. ročníka Galantských trhov:
Mgr. Kolek – má informácie, že žiadne zmeny, čo sa týka programu nenastali, zmluvy sú
uzatvorené, čaká sa iba na zaslanie technických podmienok od skupiny Charlie z Maďarska.
Mgr. Amrichová – informovala, čo sa týka predajných miest - zhruba na 80% sme vypredaní,
v súčasnosti sa zabezpečuje výber občerstvenia do vínnej uličky a na pivný festival, ako aj výber
zábavných atrakcií. Stav výberu poplatkov za predajné miesta - doteraz je na účte mesta cca 19 000
€, sponzorské sa zatiaľ podarilo získať vo výške 1 700 €.
Mgr. Kolek – opýtal sa na záležitosti ohľadne Pivného festivalu, ktorý tento rok zabezpečuje OZ
Templars v spolupráci s mestom.
Mgr. Amrichová – templári zabezpečujú podujatie, poverili pána Bubeníka, ktorý sa bude zaoberať
stravnou časťou a pána Forra, ktorý bude zabezpečovať záležitosti ohľadne kultúrneho programu.
Mgr. Kolek – informoval, že dnes bol oslovený riaditeľ MsKS pánom Vargom-riaditeľom SŠZ, že
KO BOX klub Galanta chce organizovať počas GT pästiarske stretnutie na nádvorí neogotického
kaštieľa. Predseda komisie to nepovažuje za veľmi vhodné, čo sa týka priestorov, keďže v tom čase
tam už bude inštalovaná celá aparatúra na sobotňajšie vystúpenia- súboru z Tótkomlósu atď., ktorú
by bolo treba celú demontovať, aby sa tam mohol ring postaviť. Ďalej montáž ich ringu by
prebiehala v sobotu doobeda, čo by určite rušilo návštevníkov vínnej uličky. Nie je proti tomu, aby
sa boxerské stretnutie organizovalo, ale priestory na amfiteátri, kde to robili počas minulých rokov,
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sú na tento účel vhodnejšie. Riaditeľ MsKS bude s pánom Kovácsom (Tomi Kid) rokovať.
p. Bičan – hovorilo sa o tomto aj na komisii športu, stretnutie boxerov malo nejakú odozvu a svoje
meno tam, kde sa to predtým robilo, keďže chceme aby sa zachovala úroveň podujatia, aj komisia
športu zaujala stanovisko, aby sa to organizovalo na amfiteátri.
PaedDr. Černý – tiež je toho názoru, aby sa to organizovalo radšej na amfiteátri, kde to má
dlhoročnú tradíciu a aj z pohľadu divákov je tento priestor výhodnejší, keďže je tu stupňovité
sedenie.
Mgr. Amrichová – informovala prítomných, že v rámci GT má mesto úspešný projekt, podarilo sa
získať dotáciu z TTSK vo výške 1 100 €, ktorá bude použitá z časti na zabezpečenie dobovej
skupiny Fringia a dobového kolotoča.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante prerokovala „Priebežnú
informáciu o príprave XXXV. ročníka Galantských trhov“, berie ju na vedomie bez
pripomienok.
3) Priebežná informácia o príprave monotematickej izby Karola Duchoňa:
Členom komisie bola na zasadnutí predložená čiastková vizualizácia izby Karola Duchoňa, ktorá
ešte bude zmenená v dôsledku avizovanej prerábky priestorov-miestnosť sa zväčší.
Mgr. Kolek – avizoval jedno stretnutie členov komisie na danom mieste, či už to bude v priebehu
prác, alebo pred dokončením.
Mgr. Amrichová – uviedla, že mesto sa zapojilo do projektu Nadácie ZsE, projekt je podaný vo
výške 1 000 €, ak bude úspešný, z týchto financií by sa zabezpečila časť kultúrneho programu a
moderátora na slávnostnom otvorení izby Karola Duchoňa v mesiaci november.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante prerokovala „Priebežnú
informáciu o príprave monotematickej izby Karola Duchoňa“, berie ju na vedomie bez
pripomienok.
4) Vyhodnotenie činnosti komisie a aktivity členov za I. polrok 2019:
Predseda komisie podrobne zhodnotil celkovú činnosť komisie, aktivitu a účasť členov za I. polrok
2019. Na základe hlasovania bol schválený návrh na vyplatenie odmien pre členov komisie odborníkov z radov občanov za I. polrok 2019 v plnej výške.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante berie na vedomie „Vyhodnotenie
činnosti komisie a aktivity členov za I. polrok 2019“ bez pripomienok a odporúča vyplatenie
odmien pre členov komisie - odborníkov z radov občanov za I. polrok 2019 v plnej výške,
návrh tvorí prílohu zápisnice.
5) Návrh plánu práce komisie na II. polrok 2019:
Návrh plánu práce bol doručený členom komisie spolu s pozvánkou.
K predmetnému materiálu neodzneli na zasadnutí komisie žiadne doplňujúce pripomienky.
Prípadné zmeny sa budú riešiť operatívne na zasadnutiach komisie.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante prerokovala „Návrh plánu práce
komisie na II. polrok 2019“ , ktorý bol jednomyseľne schválený, tvorí prílohu zápisnice.
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6) Rôzne:
A/
Mgr. Amrichová – informovala o aktivitách, ktoré za oddelenie komunálnych služieb a životného
prostredia MsÚ a za mesto chystajú:
-v rámci GT obnovenie podpisu zmluvy s partnerským mestom Tótkomlós, ktorý sa uskutoční
v Galante dňa 09. 08. 2019, vystúpi skupina Komlós
-MsZ schválilo spolufinancovanie programu s novým partnerským mestom Ustryziki Dolne.
V rámci podujatia „Karpatský jarmark“, ktorý sa bude konať 26. - 28. 07. 2019 sa uskutoční aj
podpis zmluvy na ich strane, plánovaná je účasť šesťčlennej delegácie z nášho mesta a skupina
Važinka, naše mesto sa tam bude prezentovať turistickým stánkom a varením regionálnej špeciality.
Za mesto Galanta je naplánovaný termín podpisu zmluvy na 14. 09. 2019 počas konania
Medzinárodného festivalu dychových hudieb.
Ing. Juraj Srnka PhD. – doplnil, že na základe toho bola do úpravy rozpočtu mesta zapracovaná
suma 2 000 € určená na výdavky počas podpisu zmluvy na strane mesta (stravovanie, ubytovanie
súboru z mesta Ustryziki Dolne a pod.), bude sa o tom rokovať na finančnej komisii.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante berie na vedomie informáciu
o pripravovanom podpise zmluvy v partnerskom meste Ustrzyki Dolne, odporúča, aby bol
členom 6-člennej delegácie mesta Galanta do Ustrzyki Dolne aj predseda komisie Mgr. Peter
Kolek a žiada o podanie informácie na septembrovom zasadnutí komisie.
Mgr. Amrichová – podala informáciu o projektoch, do ktorých sa mesto zapojilo:
-v rámci Interreg projektov Slovensko-Maďarsko – spolupráca s prihraničným maďarským mestom
Oroszlány, kde sa nachádza zámok Esterházyovcov, organizovanie exkurzií v rámci projektu, max.
suma, ktorú je možné žiadať je 50 000 €, pripravujú sa podklady, projekt je treba podať do 30. 06.
2019, podáva ho mesto Oroszlány, vyhodnotenie sa uskutoční do 90 dní. Naplánované sú 4 zájazdy,
pridanou hodnotou pre mesto by bol touch panel (led obrazovka) s informáciami a prezentáciou pre
návštevníkov mesta, ktorý by bol umiestnený v mestskom parku.
Mgr. Kolek – požiadal o informovanie komisie o úspešnosti, prípadne neúspešnosti projektu na
septembrovom zasadnutí komisie.
Mgr. Amrichová – ďalej informovala, že bola vyhlásená výzva Úradom podpredsedu vlády SR na
regionálny rozvoj, kde by sa mesto chcelo prihlásiť, dnes sa k tomu uskutočnilo sedenie. V rámci
tejto výzvy by mesto chcelo zabezpečiť interiérové vybavenie južnej veže, ktorá bude síce
zrekonštruovaná, ale prázdna. Zámerom je zhodnotenie týchto priestorov, prípadne aj depozitmi,
ktoré sú uložené vo Vlastivednom múzeu, celý projekt sa volá „Galanta na špirále storočiami“,
pripravuje sa koncepcia-ideový zámer, projekt treba odovzdať do konca mesiaca. Projekt je pod
záštitou viceprimátora mesta, v pracovnej skupine sú: Ing. Juraj Srnka PhD.-prednosta MsÚ, Mgr.
Daniela Amrichová-vedúca oddelenia KS a ŽP, PhDr. Marcela Mažárová-projektová manažérka,
Mgr. Ján Kolek-riaditeľ MsKS , Mgr. Lívia Koleková-riaditeľka Galantskej knižnice, Mgr. Michal
Takács-riaditeľ Vlastivedného múzea, Ing. Peter Aštary-architekt a za neziskovú organizáciu Pro
Renovatione je tam pán Juraj Pekarovič, keďže sa má zapojiť aj externý partner.
Mgr. Kolek – keď tu máme špecifické OZ Neogotický kaštieľ, či by nebolo skôr vhodnejšie ich mať
v pracovnej skupine?
Mgr. Amrichová – uviedla, že komisia bola vykreovaná na úrovni vedenia mesta. Keď sa členovia
pracovnej skupiny zúčastnili na tvári miesta, bol tam prítomný aj pán Takáč, ktorý bol informovaný
o tomto projekte.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante berie na vedomie predložené
informácie o pripravovanom projekte „Galanta na špirále storočiami“ a odporúča, aby bol
členom pracovnej skupiny v rámci tohto projektu aj štatutárny zástupca OZ Neogotický
kaštieľ pán Zsolt Takáč.
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Mgr. Amrichová – ďalej informovala, že včera na komisii obchodu, služieb, CR a RR odznela zo
strany Mgr. Bira pripomienka, že mesto sa nezapojilo do výzvy, ktorá bola vyhlásená TTSK
v rámci regionálneho rozvoja. Prečítala stanovisko projektovej manažérky p. Mažárovej, v ktorom
uvádza, že mesto sa nezapojilo, keďže nebolo podľa výzvy oprávneným žiadateľom, čo bolo
konzultované aj s pracovníkom TTSK Mgr. Jánom Raclavským. Ako ďalej uviedla, mesto mohlo
byť len partnerom projektu, ale ponuku na spoluprácu od žiadneho oprávneného žiadateľa
nedostalo.
Mgr. Kolek – odporučil pani Amrichovej, aby s touto skutočnosťou oboznámila Mgr. Bira.
B/
Mgr. Kolek – pozval všetkých prítomných na otvárací koncert Kultúrneho leta 2019, ktorý sa
uskutoční dňa 14. 06. 2019 od 18.00 hod. na nádvorí NK, vystúpi acapella For You.
V závere predseda komisie poďakoval všetkým členom komisie za prácu, ktorú odviedli
v 1.polroku 2019, vyslovil spokojnosť aj s ich účasťou na zasadnutiach komisie a vyslovil
presvedčenie, že budú takto dobre spolupracovať aj v druhom polroku 2019.

Termín najbližšieho zasadnutia komisie je mesiac september, bude upresnený pozvánkami.

Mgr. Peter Kolek v. r.
predseda komisie

V Galante dňa 06. 06. 2019
Zapísala: Eva Poláková
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