Zâo
z2O. zasadn

Poslanci MsZ
Prítomní:

mests

o zastuni

lng. Frantiðek Gaulieder
lng. Zoltán Horváth
MUDr. Richard Simaljak
Mgr. Andrej Tábori
Mgr. László Benkovics,
Mgr. Jozef Gál
Zsolt Takáö

tca
V

lante. zo dña 28. t úla 2016

Mgr. Zsolt Barczi
Bc. Katalin Jakoda Rátz
PhDr. Marta Vajdová
PaedDr. Peter Cernf
Mgr. László Biró
Mgr. Peter Kolek

pg.qravedlnenf: Fridrich psota, peter Závodskf, MUDr. Ervin chomöa,
MUDr. Helena Kertézsová, MUDr. Ján stratinsky, Mgr. János Marsall
Prítomní za Msú:

1.

Mgr. Miroslav psota, prednosta
2. Lucia Galambosová, zástup. prednostu
3. MVDr. Gábor Pallya, hlavn¡i kontrolór
4. Mgr. lvan Szolga
5. Mgr. Zuzana Moroviöová
6. lng.Zuzana Kopasová
7. lng. Juraj Srnka, phd.
B. Mgr. Edita Pintérová
L Miroslav Grell, náöelník Msp

Óalei prítomní:
riaditelia zariadení, organizácii, firiem, ökolsk¡ich a predskolskfch zariadení, oböania,
podnikatelia

Zsolt Takáö

- viceprimátor

- privítal prítomnyich a zahé4iJr20. zasadnutie MsZ
- poZiadal prítomnlich poslancov o prezentáciu :z celkového poðtu 1g poslancov
sa
prezentovalo 12 poslancov, konðtatoval, 2e zasadnutie MsZ je
uznáöaniaschopné
- preöítal návrh programu20. zasadnutia MsZ
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. lnterpelácie poslancov
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh na Vl. úpravu rozpoötu mesta
5. Návrh na zriadenie vecného bremena
6. Návrh zmien a doplnkov UpN
7
Ziadost'o rozöírenie predmetu nájmu pre spoloönost' ESTERHÁZy GALANTA
s.r.o.

'
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B

pPráva o v¡isledkoch kontrol vykonanyich útvarom ¡ilavného kontrolóra

9. Ziadost' o zní2enie nájmu v nebytovom priestore na ul. Vajanského

g0g

v Galante - Peter Bubeník - buboservis
10. Pripomienky a podnety súvisiace s öinnost'ou samosprávy
11.Zátver

Zsolt Takáð

- viceprimátor

- sú predloZenému návrhu programu pripomienky?

Mgr. László Biró
- dal návrh na zmenu programu MsZ nasledovne:
- bod ö' 2 lnterpelácie poslancov presunúf ako bod ö. g a ostatné body programu
posunút' a bod Pripomienky a podnety oböanov presunút'tna záver
a to'zdõvodu, Ze
je prítomnfch 13 poslancov a odchodom jedného alebo dvoch poslancov by
sme sa
dostali na hranicu uznáSaniaschopnosti

Zsolt Takáð - viceprimátor
- nech sa páði hlasujme o pozmenenom návrhu programu MsZ

Hlasovanie:

prítomní:

13
13
0
0
Nehlasovalo: 0

Za:
Proti:
ZdrLalo sa

* zmena

programu MsZ bola schválená
- predlozil návrh na zlozenie návrhovej komisie v zlozeni

PhDr. Marta vajdová, MUDr. Richard Simaljak, Mgr. Zsolt Barczi
- prosím hlasujme o zloåení návrhovej komisie
Hlasovanie

-

Prítomní:

13

Nehlasovalo:

0

Za:
13
Proti:
0
ZdrZalo sa: 0

kon5tatujem, Ze návrhová komisia bola schválená

-

g

v súlade s ustanovením ð1. 6 bod
Rokovacieho
zastupitel'stva predlozil návrh na overovatel'ov zápisnice:

1. Mgr. Jozef Gál
2. Mgr. Andrej Tábcri
prítomní: 13
Hlasovanie:
Za:
12
Proti:
0
ZdrLalo sa I
Nehlasovalo: 0
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poriadku mestského

Skrutátormi dnesného zasadnutia sú: Margita Csepreghyiová, Alena Deáková
Zapisovatel'ka: Alena Deáková

Zsolt Takáð - viceprimátor
- na zâklade schváleného programu pokraöujeme bodom ö.

3

Bod ð. 3 - Kontrola plnenia uznesení
Mgr. Miroslav Psota
Zsolt Takáö - viceprimátor

- uviedol materiál
- rozprava

lng. Frantiéek Gaulieder
otázka na p, prednostu - preöo na dneðné rokovanie nie je predloZené VZN
o oceñovaniach a vyznamenaniach mesta, Bolo prijaté uznesenie v mesiaci máj, kde
bolo schválené a prijaté uznesenie v tom zmysle, 2e tento dokument bude predloZenli
na najbliZöie zasadnutie MsZ, ktoré sa uskutoöní po júnovom zasadnutí. NajbliZ5ie
MsZ je dnes preto sa p¡itam preöo tento dokument nie je predloZenf?

-

Mgr. Miroslav Psota
- uznesenie je v Stádiu rieðenia. Len v öase prijatia tohto uznesenia to vychádzalo tak,
2e najbliZ5ie plánované zasadnutie MsZ bude v mesiaci september 2016. Do
dneöného dña je spracovanyi návrh zmien a doplnkov VZN o verejnfch uznaniach.
Bude vykonané interné pripomienkové konanie a následne materiál bude zaradeny na
rokovanie príslusniim komisiám MsZ t,2. hlavne na legislatívno-právnu komisiu. Tento
návrh je pripravenf na septembrové zasadnutie MsZ.

lng. Frantiðek Gaulieder
- v uznesení nebolo konðtatované ani hovorené o tom, Ze sa jedná o plánované
zasadnutie MsZ, ale najbliZöie zasadnutie, ktoré sa uskutocní po júnovom zasadnutí.
Mgr. Miroslav Psota
- prosím Vaöe otátzky k str. ö. 1, str. ö. 2
- pri Uzneseníð, 19612-2016 upriamil pozornost'na návrh zmeny tohto uznesenia. Toto
uznesenie sa tfka podkladov pre vyhlásenie OVS a dodanie projektovej dokumentácie
vyistavby nájomnlich bytov. Po prehodnotení zmyslu tohto uznesenia MsÚ navrhuje
zmenu tohto uznesenia tak ako je uvedené v prílohe.
lng. Zoltán Horváth
- na verejn¡ich zhromaZdeniach oböanov mesta bolo zverejnené, Ze v mesiaci marec
2016 sa zaöne stavat' bolo to povedané aj napísané. Bral som to s vel'kou rezervou,
ale vidím Ze som to zase dobre odhadol pre mesto vðak nie najlepsie.
- rozpis, ktor¡i tu je, 2e ukonöenie prípravy by malo byt' v decembri 2017 . Je to odhad,
kto4i pre mña signalizuje, ako keby sme to ani nechceli robif.
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Mgr. Miroslav Psota
- öo sa tlika ðasového harmonogramu, postupu poZiadal o zdôvodnenie lng. Kopasovú

lng.Zuzana Kopasová
- tento návrh je branyi s ðasovou rezervou, ak sa bude dat', tak termíny budú skrátené.
Popri náplni práce celého oddelenia a d'alöích nepredvídanfch udalostí, ktoré
pribúdajú nie je moZné to stíhat'. Príprava projektovej dokumentácie nie je v na5ej
kompetencii. Sme závislí od d'alðích projektantov, dopravnfch inZinierov. Öakacia
doba na projekty je minimálne pol roka.
Mgr. László Biró

- jeden rok sme

odpovedali na otázku p. primátora, öi súhlasíme s vfstavbou
nájomnfch bytov. NaSa odpoved'bola ,,áno" len nech predloZení materiá|, ku ktorému
sa vieme vyjadrit'. Len, aby to bolo vsetkfm oböanom jasné, Ze MsÚ poslancom
predloZil harmonogram prác a konöíto bodom ö. 5, ktoni preöítal a upozornil na termín
december 2017. Upozorñujeme na to, ako keby to niekto nechcel pripravit' a zároveñ
poloZil otâzku, populisticky sa vyjadroval k vfstavbe nájomnlich bytov, toto je realita
a takto to nemôZe fungovat', to u2 bolo povedané.
- je tu príloha ð. 3 Návrh uznesenia a na stôl sme dostali pozmeñujúci návrh
uznesenia, pyta sa öije to isté alebo sa lísia tieto dva dokumenty?
Mgr. Miroslav Psota
- je to to isté

lng. Frantiðek Gaulieder
- pita sa lng. Kopasovej-primátor mesta viistavbu nájomnfch bytov presadzoval od
februára minulého roku t .2. od roku 2015. Dnes je koniec jú\a2016 atu vypisujeme
o nejakom harmonograme, ktorf bude konöit' niekedy v roku 2017. Vyjadrenie
ötatutára na verejnosti bolo také, 2e najneskôr v marci 2016 zaöneme realizovat'
vlistavbu nájomnfch bytov. Prestañte uZzavâdzat'oböanov, kedy a ako budú stavané
nájomné byty. Neverím tomu, 2e ani do konca roka 2018 budú nájomné byty
postavené. Vfhovorky, 2e ste vyt'aZení iniimi okolnost'ami a infmi nepredvídanfmi
udalost'ami toto pred oböanmi neobstojí Vy ste platení zdaní a poplatkov oböanov
tohto mesta. Konajte tak, aby boli oböania spokojní. Za toto nenesú zodpovednosf
poslanci MsZ, ale mestskii úrad na öele s jeho ðtatutárom.
PaedDr. Peter Õern¡f
- faktická - súhlasí s vyjadrením poslanca Gauliedera,2e za tento stav je zodpovednf
primátor mesta. Poslanci niekol'ko krát avizovali, aby sa rozbehla vlistavba nájomnfch
bytov. UZ v decembri2015 mesto prijímalo Ziadosti a v marci 2016 sa hovorilo o tom,
ako nichlo sa budú odovzdávat' kl'úöe od bytov a takto sa zavâdzali oböania. Ztoho
to vypliiva, ako keby primátor nájomné byty ani nechcel, ako keby nechcel Galandiu,
nechcel menit' rozvody.
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lng. Zoltán Horváth
- ja vôbec nespochybñujem zalaäenost a vel'a práce na príslu5nom úseku, ale toto
sme poöuli uZ niekol'kokrát. Niekol'kokrát sme hovorili o tom, Ze ten úsek treba posilnit'.
Mesto hl'adá hovorcu a pod. a ostatné veci stoja. Poslanci predsa nemôZu posilnif
prísluðné oddelenie. Pán prednosta ako chcete toto rieöit', aby zdôvodnením zahájenia
v¡istavby nájomn¡ich bytov nebolo to, 2e ten úsek treba posilnit' pretoZe nie je
dostatoöne kapacitne silnf? Preto2e december 2017 je hrozivf a uröite sa nezaöne
v januári 2017 stavat'. Ak by to bolo do bodky naplnené ja vidím reálne koniec roka
2018.

Mgr. Miroslav Psota
- pôvodniim zmyslom zmeny uznesenia bolo, aby sa nesúfaZilo po vfbere projektanta
na zhotovenie projektovej dokumentácie, ale aby sa kúpil typovf projekt bytového
domu, ktoqi na Slovensku odskúöalo uZ mnoZstvo miest. Takäe netreba objednávat a
vyhlasovat' sút'aZe na projektovú dokumentáciu, ktorá je uröite k dispozícii na trhu.
Toto bol pôvodnii zmysel tohto uznesenia, aby sme uöetrili öas. KaZd á súf'a1 nás o ten
öas oberá. Õo sa tlika pozmeñujúceho návrhu uznesenia navrhujem, aby z tohto
celého bol schválenli len bod ö. 1 a to obstaranie typového bytového domu a po
obstaraní a posúdení bytového objektu v komisiách MsZ zvolíme d'al5í postup, ktoryi
bude urðite in¡i ako je tu napísané. Õo sa tiika personálneho obsadenia oddelenia
rozvoia mesta je to opakujúci sa problém aj posila, ktorá bola prijatá po mesiaci
skonöila pracovnf pomer. V súðasnosti je vypísané oznámenie o vol'nom pracovnom
mieste.Budúci tiiZdeñ je vyhodnotenie podanlich prihlá5ok na obsadenie tohto miesta.
Budeme sa orientovat' na technické odbornosti, aby sa oddelenie v tomto smere
posilnilo.

lng. Frantiöek Gaulieder
- faktická - p. prednosta navrhuje zmenu uznesenia v prvej öasti, preto sa p¡fta preöo
tak¡ito navrhol, nepodal na finanðnej komisii dna 21.07.2016?

Mgr. Miroslav Psota
- asi som neporozumel

lng. Frantiðek Gaulieder
-preöo tento návrh uznesenia nebol prerokovanli vo finanönej komisii dfta21.O7.2016?

Mgr. Miroslav Psota
- tento návrh nie je predmetom posudzovania finanönej komisie. Toto bolo na komisii
investiönej vfstavby.

lng. Frantiéek Gaulieder
- bavíme sa o typovlich projektoch. P¡ita sa preöo sme sa v rámci ekonomickej
efektivity a vyuZítia toho öasu nebavili o tfchto typov¡ich bytovlich projektoch
zaöiatkom roku 2015? Boli ste právnikom mesta, mohli ste hovorit' do tohto procesu.
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Mgr. Miroslav Psota
- mám na vec uröité názory, ale toto nebolo v okruhu mojej pôsobnosti ani kompetencii
navrhovat'urðité postupy na obstaranie projektovfch dokumentácií. Toto som navrhol
hned'ako som dostal toto uznesenie na stôl po vymenovaní do funkcie, Predsa nie je
nutné hl'adat' projektanta, ked' projekty sú k dispozícii na trhu. Za svoju öinnosf
zodpovedám od 02. mé4a2016 vo funkcii prednostu MsÚ Galanta. Ostatné mi môZete
priöítat', Ze moholsom sa ozvat ale nemalsom ani poradnii hlas na MsZ. Poradn¡i hlas
má len prednosta alebo hlavnf kontrolór mesta.

Mgr. Peter Kolek
- faktická - 5koda, Ze sme v hned'v zaöiatkoch túto vec nepoñali profesionálnejðie ved'
sú tu na to odborníci alebo mali by byf. Ak by sme hned' v zaöiatku malitypov¡i objekt
moZno by sme uZteraz kolaudovali. Je tu absolútna nefunkönost'niektoqich oddelení
a treba sa zamysliet' nad rozðírením oddelenia . Zahataná öinnosf konkrétneho
oddelenia spôsobuje nemalé problémy obyvatel'om. V tejto súvislosti sa naskytá aj
otázka, Ze preöo tí zamestnanci, ktorí deklarujú, 2e tu chcú robit' potom odchádzajú
z MsÚ. Nie je to náhodou z nejakého nespôsobilého vedenia a Ze nie sú stotoZnení
s princípom riadenia títo zamestnanci. Ja sa neðudujem, Ze potom odchádzajú. Kde je
zâruka, Ze opät' bude vypísané vliberové konanie na toto oddelenie? Dany ölovek sa
oboznámi s nefungovaním a zase odíde. Nad tlimto sa zamyslite.
Mgr. Zsolt Barczi
- faktická - bol tu personálny audit, boli tu zmeny organizaönej ötruktúry, ktoré mali
prispiet' ku kvalite. Mâm z tohto zlii pocit.
lng. Zoltán Horváth
- chcem dat' konkrétny návrh, ktoni je totozn¡i s tfm öo povedal Mgr. Psota p.
prednosta, aby sme dnes schval'ovali len bod ö. 1 návrhu harmonogramu.
Mgr. Miroslav Psota
- olâzky k str. ö. 3
- k Uzneseniu ö. 26512-2016 ste obdrZali struðnú správu o postupe prác na TC
Galandia. Tento bod sa t¡ika úpravy rozpoötu mesta Galanta. Túto informatívnu správu
si vyZiadala komisia finanöná a správy majetku pri MsZ.
- otâzky k str. ö. 4, str. ö. 5, str. ö. 6
- odporuðil návrhovej komisii do pozornosti pozmeñujúci návrh Uznesenia ö,. 196122016 v tom znení ako ho navrhol p. poslanec lng. Horváth

-

Zsolt Takáö

- viceprimátor

- poprosil návrhovú komisiu preöítat návrh uznesenia

PhDr. Marta Vajdová
- preöítala pozmeñujúci návrh Uznesenia ö196/2-2016
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Mestské zastupitel'stvo vGalante vsúlade
$ 11 ods.
obecnom zriadení v znení neskorðích predpisov

4

zákona ö. 369/1gg0 Zb. o

ukladá
vedúcej ORM zabezpeöit'projektovú prípravu k vlistavbe nájomnlich bytovfch domov
vo vybranej lokalite v rozsahu:

Obstaraf dodanie typového bytového

domu

v rozpracovanosti projektovej

dokumentácie pre stavebné povolenie.

T: október 2016

Prítomní:

Hlasovanie:

13
13
0
ZdrZalo
0
Nehlasovalo: 0

Za:
Proti:

sa'.

Uznesenie
Mestské zastupitel'stvo v Galante

berie na
,,

vedomie

s pripomienkami

Kontrolu plnenia uznesení ku dñu 30.00.2016"

Hlasovanie

Prítomní:

13
13
0
ZdrLalo
0
Nehlasovalo: 0

Za:
Proti:
sa

Bod ð.4 - N ávrh na Vl. úoravu
lng. Juraj Srnka Phd.
Zsolt Takáö - viceprimátor

oðtu mesta
- uviedol materiál
- tozptava

Mgr. László Biró
- na finanönej komisii som hlasoval za tento návrh, ktorii je predloZen¡i. Ale tam to bolo
podmienené t1im, 2e nevyhnutnou súöast'ou materiálu do MsZ bude vypracovanie
plánu práce od súöasnosti do opätovného otvorenia Galandie vo forme grantovho
diagramu a bude predloZené stanovisko dozornej rady.
P¡ita sâ, öi grantov diagram bol vypracovan¡i a predloZenf dozornej rade?
Piita sa, öi dozorná rada zasadala, nakol'ko ch¡7ba jej stanovisko? Prosí o vyjadrenie
predsedu dozornej rady.

-
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Mgr. Peter Kolek
- ako predseda dozornej rady konðtatujem, 2e nám nebol poskytnuty Ziadny tak!
materiá|, ktotli ukladá finanöná komisia ako predpoklad schválenia tejto finanönej
öiastky. Do dneëného dña nemáme Ziadny grantov diagram ani Ziadne vypracovanie
plánu práce, Ziadny in¡i dokument, ktoni by evokoval to, ðo finanöná komisia deklaruje
t. z. nemohli sme k öomu zasadat a konðtatujeme, Ze toto nie je splnené. Stanovisko
dozornej rady nemohlo byt' poskytnuté.
- konatel'ka Galandie v predloZenej tabul'ke predpokladaného prehl'adu peñaZnfch
tokov uviedla poloZku osobné náklady slúZiace na odmeny dozornej rady. Verejne tu
deklarujem, to öo sme na ostatnom zasadnutí, ktoré bolo zároveñ prvfm zasadnutím
novozvolenej dozornej rady vöetci ölenovia bezviihradne deklarovali vzdali sme sa
aklichkol'vek odmien ölenov dozornej rady. Odmeny dozornej rady do dneöného dña
nedostávame a ani na tomto akte neplánujeme niö menit'. V tejto Ziadosti nie je
absolútne dôvodné uvádzat'tento príspevok ako náklady, ktoré by mali byt' podporené
z mestského rozpoötu.
-pyta sa konatel'ky spoloönosti Galandia, akfm spôsobom sa táto poloZka do tejto
tabul'ky dostala? Ö¡ to nie je zámerom, aby sme schválili tento bod? A potom by sme
boli niekfm na sociálnych siet'ach napádaní zato ako sme to odhlasovali. Opakujem
dozorná rada nepoberá Ziadne odmeny za svoju öinnost'.
Mgr. Miroslav Psota
- vyjadrím sa k diagramu - na komisii finanönej a správy majetku som vysveflil, Ze
prvym ðtádiom moZnosti d'alöieho postupu je získanie závereönej správy zo stavebnotechnického prieskumu. Pokial' nieöo vieme dat' tak aZ po stavebno-technickom
prieskume. Óalöí postup prác je podmienenf vfsledkami tohto prieskumu. MoZno
vðetci by sme boli radi, keby bolo kon5tatované,2e stavba je v absolútnom poriadku.
Treba len vyöistif bazény a prevádzkovat', ale môZe sa staf aj opak, Ze stavba bude
vykazovat'také nedostatky, pre ktoré prevádzka nebude mo1ná. Stavebno-technickf
prieskum má dat' smer öo treba nevyhnutne opravit' na sfunkönenie tejto stavby.
Momentálne nie sme schopní dat' ak¡ikol'vek diagram a harmonogram prác a2 po
ukonöení stavebno-technického prieskumu.

lng. Frantiëek Gaulieder
- faktická - pita sa kde je p. primátor?

Zsolt Takáð

- viceprimátor

- p. primátor má dovolenku

lng. Frantiðek Gaulieder
- to bolo treba povedat' na zaöiatku. PretoZe ten kto zatvoril Galandiu bol statutár tohto
mesta Peter Paska. Peter Paska dal verejné vyhlásenie, vyjadrenie, 2e do mesiaca
otvorí Galandiu po drobniich kozmetickfch úpravách. Rád by som od neho poöul, ale
asi niö korektné nebudem poöuf, pretoZe uZ rok zavádza oböanov. Pfta sa, kto je
zodpovedny za ten stav, ktorii je teraz v Galandii?
- p. konatel'ka ste konatel'ka spoloönosti Galandia eðte stále si myslíte, Ze Vaðím
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nekonaním a neðinnost'ou ste na správnom mieste? NezvaZujete sama o odstúpení
z tejto funkcie?
- pÍta sa konatel'ky, öi dostala odmeny za jej prácu od ðtatutára tohto mesta za
uplynulé obdobie?

lveta Michalíková
- odpoviem na otázku predsedu dozornej rady. V tabul'ke predpokladaného prehl'adu
peñaZnfch tokov osobne náklady na dozornú radu je tam aj poznámka,Ze odmeny
budú schválené v pôvodnej v¡iöke. Na zasadnutí dozornej rady som bola, viem o tom,
Ze ste sa ústne v5etci ðlenovia dozornej rady vzdali odmien avðak nebolo to
zachytené v zápisnici. Ja som vtedy predsedu dozornej rady na to upozornila. Ak je
toto verejné vyhlásenie dostatoöné a bude zápisniöne podchytené tak mám doklad
na to, 2e nemusíme vyplácat' odmeny dozornej rade. Odmeny sme nevyplácali,
nakol'ko valnfm zhromaädením nebol schválenf novf spôsob odmeñovania. Ostala
tam pôvodná v¡iðka odmien.
- na prvú otázku p. Gauliedera som odpovedal uZ tri krát
-na druhú otázku p. Gauliedera - odmeny mi vypl¡ivajú z mandátnej zmluvy, odmeny
som zatial'nedostala
Mgr. Peter Kolek
- ölenovia dozornej rady na riadnom zasadnutí dozornej rady vðetci bezvfhradne
deklarovali, 2e sa vzdávajú odmien za dozornú radu. Toto je zámerne dané do
tabul'ky, aby si to poslanci prípadnlim nev5imnutím schválili, aby mohlo byt
poukazované na to, 2e TC Galandia napriek tomu, 2e je v takejto stave ölenovia
dozornej rady poberajú odmenu.
Mgr. Andrej Tábori
- dozorná rad Galandie zo dita 25.04.2016 odporuöila pozastavif resp. zníZit' náklady
na telefónne a mobilné linky. P¡ita sa, öi sa s tfm nieöo robilo, pretoZe je to zarátané
aZ do konca kalendárneho roka a sú to nemalé peniaze. Napríklad 6 ks mobilnfch
telefónov pri poöte 4 zamestnancov.
lveta Michalíková
- po preberaní funkcie v roku 2015 sa minimalizovali náklady Galandie, prepracovali
sa vðetky zmluvy a boli v tom aj telefóny. Nakol'ko sa nepredpokladalo, Ze Galandia
bude uzatvorená. Na telefóny existuje viazanost', zníäili sa tarify a telefóny sú
v trezore.
Mgr. Peter Kolek
- faktická - dávam dva návrhy
- prv!,aby z predpokladanfch peñaZniich tokov bola vylúöená poloZka osobné
náklady dozornej rady
- po druhé dávame na schválenie návrh uznesenia, ktorli bude hovorif, 2e MsZ berie
na vedomie a schval'uje vzdanie sa odmien ölenov dozornej rady spoloönosti
Galandia
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Mgr. László Biró
- faktická - navrhol o zmenách hlasovat'osobitne
MVDr. Gábor Pallya
- adresát nie je správny. Vzdanie sa odmien dozornej rady na vedomie by malo zobrat'
valné zhroma2denie, pretoZeMsZs tiim nemá nið spoloöné. MsZ môZe schválit postup
dozornej rady odporuöil toto zafixoval na valnom zhromaZdení.

PhDr. Marta Vajdová
- pyta sa p. konatel'ky öi Galandia ide v krízovom alebo v núdzovom reZime?
- kol'ko má Galandia zamestnancov na plnf úväzok?
- otázka na p. prednostu - preöo poslanci nemajú podklady, ktoré poZadovala finanöná
komisia? PretoZe sa tu bavíme o öiastke 50tis.€, ved'predsa nikto nedostane vliplatu
bez vykonania práce.

lveta Michalíková
- neviem cije to krízovy alebo núdzovf stav, je to len slovná hraöka
- ðo sa tfka zamestnancov - v5etci zamestnanci prevzali vfpovede, niektorí sú eðte
vo vfpovednfch lehotách, postupovali sme presne podl'a zákonníka práce. Posledná
prevezme vfpoved'pracovníöka so ZÏP 29.07., kde sme museli Ziadat'o súhlas úrad
práce. V stave zostávajú len dvaja údräbári vðetci ostatní majú nárok na odstupné,
odchodné v zmysle zákonníka práce.
Mgr. Miroslav Psota
-50tis.€ sa nedá podmienit'grantov¡im diagramom lebo diagram je moZné zostavif aZ
po stavebno-technickom prieskume. 50tis.€ je na preZívanie Galandie lebo bez toho
dáme Galandiu do likvidácie alebo ju musíme nejakfm spôsobom zlikvidovat'.
PhDr. Marta Vajdová
- faktická - ja to chápem, ale na finanönej komisii ste bol prítomnii ked'to predseda
finanönej komisie tiimto grantovlim diagramom podmieñoval. Preöo ste sa vtedy
nevyjadril?
Mgr. Miroslav Psota
- protestujem, ja som tam vysvetl'oval, 2e postup je tak1i, Ze najprv stavebno-technick¡i
prieskum a diagram môZeme dat' aZ po jeho vykonaní. Dovtedy nevieme akfm
smerom sa bude vyv'tjat'poZiadavka na opravy a údrZbu Galandie, nevieme zatial'to
odhadnút'. Máme tri statické posudky a budeme mat' stavebno-technickli posudok,
ktoni povie, öi statické posudky sú v poriadku, öi stavba je poriadku a ðo treba na
stavbe vykonat', aby sa mohla prevádzkovat'.
PhDr. Marta Vajdová
- mohlo sa uvaZovat' s inou alternatívou, ktorá by aspoñ do kladnlich öísiel mohla
Galandiu priniest'.

lng. Frantiéek Gaulieder
-predpokladám, 2e p.prednosta vie akii

je rozdiel medzi núdzoviim akrízovi¡m
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rezimom.

- Piita sa öi dokáZe vycíslit' kol'ko toto mesto stáli znalecké

posudky ku dneönému
dñu do 9 mesiacov od uzavretia Galandie?
- Druhá olâzka, ktorú poloZil aj na finanönej komisii a to súhlas riadiaceho orgánu,
ktoni monitoruje Galandiu z dôvodu, 2e bola financovaná zo ötrukturálnych
eurofondov. Máme súhlas na vyrieðenie danej situácii v Galandi do novembra tohto
roku. Do tohto dátumu je lehota kedy sa musí dorieöif situácia v Galandii. preto sa
pfta, öo
bude diat' d'alej, pretoZe je dost' moZné, 2e riadiaci orgán nemusí daf
súhlas na predíZenie tohto termínu pretoZe mesto Galanta pokial' ja viem nezaslalo
riadiacemu orgánu Ziadne informácie o tom aké kroky ku dneönému dñu urobilo. po
uplynutí tohto termínu a nepredÍZenia tejto lehoty hrozí mestu Galanta, Ze bude
musiet'vrátit'eurofondy v öiastke 4,3mil.€, ktorá bola pridelené pre Galandiu.

sa

Mgr. Miroslav Psota
- nemyslím si, Ze by primátor mesta svojvol'ne zatvoril Galandiu. V öase, ked' vydal
tento pokyn alebo toto rozhodnutie mal k dispozícii znaleckf posudok, ktoni hovorí
o tom, Ze stavebno-konðtruköné prvky na Galandii sú v tak zlom stave, Ze nieöo tam
hrozí. Primátor si to nevymyslel, ale mal k dispozícii znaleckli posudok. Ne5lo
o svojvol'né öi iné konanie ale i5lo o prezieravé konanie v tom zmysle, Ze pokial'by sa
tam stala nejaká udalost'ohrozujúca Zivot alebo zdravie bolo by to omnoho horSie.
Nikto si neZelal tento stav a aby to trvalo tak dlho. Ja som sa vyjadril pre niektoré
noviny, Ze v podstate záväzkom mesta Galanta je prevádzkovaf Galandiu a tento
záväzok musíme splnit'. SnaZÍme sa postupovaf v intenciách odporúöaní odborníkov.
Stavebno-techníckf prieskum by mal byt' ukonöen¡i do 12.09.2016. V5etci poslanci
dostanú podrobnú dokumentáciu, atesty
posudzovania z t¡ichto stavebnokon5trukön¡ich prvkov. Tam bude odpoved' na to ak¡im smerom a ako n¡ichlo
dokáZeme dat'Galandiu do poriadku alebo aj nie.

z

lng. Franti5ek Gaulieder
- ja som nehovoril, Ze ötatutár sa rozhodol svojvol'ne zatvorit' Galandiu, ale Ze sa
rozhodol, 2e iu zavrie a prisl'úbil, Ze do mesiaca bude otvorená na základe vyjadrenia
statika, ktoré mal pred sebou a mal ho k dispozícii od statika p. Csibu. Na základe
toho primátor konðtatoval, 2e staöia drobné stavebno-technické a kozmetické úpravy
teda charakteru kozmetickiich úprav a Galandia bude do 30 dní otvorená. Toto bol
verejn! prísl'ub oböanom tohto mesta a dnes máme 28. júl a oböania tohto mesta sa
nás piitajú kaådy deñ kedy bude otvorená Galandia a öo s ñou bude a nevieme daf
odpoved'. Pyta sa, öi riadiaci orgán bol informovanf o priebehu prác alebo nebol, to
ste mi neodpovedali. Pokial'viem nebol.
Mgr. Miroslav Psota
- ai o zacatí stavebno-technického prieskumu bol alebo bude informovanli. Vðetky
informácie tfkajúce sa naöej öinnosti postupujeme d'alej. Musíme ich informovaf
o kazdom kroku. viem to zistit'. zaltraVám e-mailom zaölem stanovisko.
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Mgr. László Benkovics

- doposial' vðetky realizované posudky statikov a pod. boli zbytoöné? Teraz sme
dospeli k tomu, 2e tá spoloönosf, ktorá vyhrala súfaZ na stavebno-technickf
prieskum za cca 1Stis.€ po 9 mesiacoch povie, ze v akom stave je Galandia?

Mgr. Miroslav Psota
- nie to je dezinterpretácia? Znalci posudzovali hlavne statiku strechy. Stavebnotechnickii prieskum odporuðil p. lng. Kozakoviö, kto4i vypracoval svoj znaleckf
posudok na objednávku autorského tímu projektantov. Stavebno-technickf prieskum
bol odporuðením statika lng. Kozakoviöa.

Zsolt Takác
- je potrebné si prizn at', 2e tento stavebno-technick¡i prieskum mal byt' v januári a nie
teraz. Ja som na februárovom zasadnutí MsZ spomínal isté termíny.
PaedDr. Peter Õernf
- sám p. primátor spochybñoval, vyberal statikov a on by mal na toto odpovedat'.
Nechcem spochybñovat' p. prednostu ale faZko dá relevantnej5iu odpoved'ako sám
primátor. Galandii sme dali öiastku cca 110-120tis.€ je tu leraz poZiadavka na
50tis.€, keby sa v januári - februári dala do poriadku strecha letná sezóna mohla byt
zahâienâ a Galandia mohla na seba zarábat. Len sa tu spochybñujú statické
posudky a vynásajú sa tu protichodné súdy. Nezat'ahujte do toho poslancov. Ako
vysvetlíme oböanom, 2e zasa sa dávajú peniaze pre uzatvorenú Galandiu a to
1,5mil. alebo predtfm 3mil. ved'toto hraniöí uZ so zdravfm rozumom.
Mgr. László Biró
p. lng. Kozakoviö odporuöil vykonat' stavebno-technickf prieskum. Ak sa dobre
pamätám z internetu ste vyhl'adali tú firmu myslím si Ze je to tá istá firma na öo sme
dostali informáciu od p. lng. Kozakoviöa lebo p. lng. Struhârav tom zmysle, Ze táto
firma nie je odborne spôsobilá na vykonanie stavebno-technického prieskumu. Táto
firma tú súfaZ aj vyhrala, je to tá istá firma, ktorú ste vybrali z internetu úplne
náhodou a potom táto firma aj vyhrala sútaí? Pftam sa jedná sa o tú istú firmu?

-

Mgr. Miroslav Psota
je to KOBD Slovakia s.r.o.

-

Mgr. László Biró
- vtedy sme namietali akú ste vybrali firmu. Hovorili ste Ze bola vybraná náhodne
z internetu. Od p. Kozakoviöa sme dostali informáciu, môZe táto firma nie je odborne
spôsobilá na vykonanie tohto prieskumu . Zaujímavé,2e tá istá firma vyhrala sút'aZ.
Mgr. Miroslav Psota
nie so vðetk¡im sa stotoZñujem öo ste povedali, pretoZe aj táto spoloönost
laboratórne a atestaöné skúöky si dá spravit' v certifikovanfch laboratóriách. Do listu
sme napísali, 2e tá komisia, ktorú menovalo MsZ na d'alöí návrh postupu bude
prizvaná na tento stavebno-technickf prieskum je tam p. lng. Struhár, p. lng. Spánik

-
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a odborníci z oblasti v¡istavby. Budú mat' moZnost' dohliadat' na öinnost' tejto uZ
teraz spochybñovanej spoloönosti. Skúsme nechat' nech dokonöia svoje dielo

a uvidíme v¡isledok.
Mgr. László Biró
- náhodnf vifber z internetu a následne víl'az sút'aZe, Ze je to tá istá firma je to vecou
len vecou náhody?
Mgr. Miroslav Psota
- bolo verejné obstarávanie, kde sa o zákazku zaujímali 4 firmy z toho 2 podali
sút'aZnf návrh a najlepðiu ponuku mala firma KOBS Slovakia s.r.o. znie to moZno
neuveritel'ne ale vyhrala tá, ktorá bola predstavená, Ze boli a pozreli v tom prvom
kole o akú zâkazku by sa jednalo. Ja som vtedy informoval, Ze sme pre5li Galandiu s
pán konatel'om tejto spoloönosti so mnou a s p. Kopasovou a p. Michalíkovou od
pivnice aZ po strechu a vtedy povedal, öo u2 nechcem opakovat' ako sa táto
Galandia postavila.
Mgr. László Benkovics
- ja nespochybñujem tú firmu len som si dal námahu a pozrel som si v5etky recenzie
a vsetky sa tfkajú len obnovy bytovfch domov alebo vlstavbu víl a pod.

Zsolt Takáö
- prosím návrhovú komisiu preöítat'návrh uznesenia
MUDr. Richard Simaljak
- preöítal návrh uznesenia

Uznesenie
Mestské zastupitel'stvo v Galante v zmysle $ 1 1 ods. 4 zákona ö. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorðích zmien a doplnkov

berienavedomie

- stanovisko komisie finanðnej a správy majetku MsZ

schval'uje
llPredlozenf návrh na Vl. úpravu rozpoötu mesta na rok 2016 - l. Õast bez

pripomienok
Hlasovanie

Pritomní:

13

Za:
13
Proti:
0
ZdrLalo sa: 0
Nehlasovalo:

0

Zsolt Takáð
- prosím návrhovú komisiu preöítat' návrh uznesenia vzdanie sa odmien dozornej
rady
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Mgr. ZsoltBarczi
- preöítal návrh uznesenia

Uznesenie
Mestské zastupitel'stvo v Galante

berie na vedomie
vzdanie sa odmien ölenov Dozornej rady spoloönosti Galandia s r.o

Hlasovanie:

Prítomní:

13
13
0
ZdrZalo
0
Nehlasovalo: 0

Za:
Proti:
sa:

Zsolt Takáð
- d'alðí návrh na uznesenie poslanca Mgr. Koleka
- pita sa hlavného kontrolóra öije to v kompetencii MsZ?
- pokial'áno prosím preöítat'návrh tohto uznesenia

Mgr. Zsolt Barczi
- návrh uznesenia na vylúöenie osobnfch nákladov dozornej rady ztabul'kového
prehl'adu

Uznesenie
Mestské zastupitel'stvo v Galante

odporúöa
konatel'ke spoloönosti TC Galandia s r.o. vypustif z predloZenej tabul'ky osobné
náklady t¡ikajúce sa odmien ölenov Dozornej rady TC Galandia

Hlasovanie:

Prítomní:

13
13
0
0
Nehlasovalo: 0

Za:
Proti:
ZdrLalo sa

Zsolt Takáð
- prosím preöítaf závereðné uznesenie tohto bodu
MUDr. Richard Simaljak
- preðítal návrh uznesenia

680

Uznesenie
Mestské zastupitel'stvo v Galante v zmysle $ 11 ods.
obecnom zriadení v znení neskorðích zmien a doplnkov

4

zákona ö. 369/1990 Zb. o

schval'uje
peñaZnf vklad do kapitálovfch fondov obchodnej spoloönosti Galandia s r. o. vo
viiöke 50tis.€
ukladá
vedúcemu finanöného a majetkového oddelenia vykonat Vl. úpravu rozpoötu mesta
na rok 2016
T: do 30.08.2016

odporúöa
primátorovi mesta, aby v zastúpení spoloöníka spoloönosti Galandia s r.o. prijal
písomné vyhlásenie o prevzatí zâväzku na vklad do kapitálov¡ich fondov spoloönosti
a následné vloZenie vkladu v súlade s podmienkami schválenlimi v schval'ovacej
öasti uznesenia
T: do 30.08.2016
Hlasovanie

Prítomní:

Za:
Proti:
Zdräalo sa:

13

Nehlasovalo:

1

4
B

0

Zsolt Takáö
- konðtatujem, Ze uznesenie nebolo prijaté
- na margo tohto v¡isledku sa pfta Mgr. Psotu, öi ztohto vyplfvajú nejaké následky
s fungovaním Galandie?

Mgr. Miroslav Psota
urðite. Pokial' mâ zamestnávatel' alebo Galandia nejaké zárväzky voöi
svojim dodávatel'om a nebude platobne schopná tak uröite tam hrozia nejaké právne
následky. Pokial' je nejak¡i subjekt platobne neschopnf tak môZe nasledovat' aj návrh
na vyhlásenie konkurzného konania.

- následky

Mgr. László Biró
- chcem predloZit' jeden konkrétny návrh, nakol'ko tento predchádzajúci návrh, ktonf
odporuöila aj finanöná komisia podotfkam s podmienkami, ktoré neboli splnené
nepreðiel. A tento návrh rieöil stav do konca septembra. Teraz máme schválené
financie do konca júna a dnes je 28. júl dávam návrh ja osobne nepovaZujem za
seba zo svojej strany, 2e 28. júla stopneme financie od 0'1, júla takZe dávam návrh,
aby sme schválili finanön1i vklad vo v!öke 21 735€ mínus osobné náklady dozornej
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rady, ktoré sme vyñali z tabul'ky t. z. mínus 1 683€ a tiimto vyrieöime situáciu do
konca júla. Teraz sa môZete piitat'p. konatel'ka na august, terajðia situácia je taká po
tomto hlasovaní, 2e máme vykryté financie do konca júna. Ja konkrétne dávam návrh
do konca júla. Toto je môj pozmeñujúci návrh.
Zsolt Takác
- prosím hlasujme o tomto pozmeñujúcom návrhu

Uznesenie
Mestské zastupitel'stvo v Galante v zmysle $ 1 1 ods.
obecnom zriadení v znení neskorðích zmien a doplnkov

4

zákona ö. 369/1990 Zb. o

schval'uje
peñaZnf vklad do kapitálovfch fondov obchodnej spoloönosti Galandia s r. o. vo
vii5ke 20 051,91€
ukladá
vedúcemu finanöného a majetkového oddelenia vykonaf Vl. úpravu rozpoötu mesta
na rok 2016
T: do 31.07.2016

odporúöa
primátorovi mesta, aby v zastúpení spoloöníka spoloönosti Galandia s r.o. prijal
písomné vyhlásenie o prevzali záväzku na vklad do kapitálovfch fondov spoloönosti
a následné vloZenie vkladu v súlade s podmienkami schválen¡imi v schval'ovacej
ðasti uznesenia
T: do 31.07.2016
Hlasovanie

Prítomní:

Za:
Proti:
ZdrLalo sa:

13
B

0
5

Nehlasovalo: 0
Zsolt Takáð
- konötatujem, Ze uznesenie bolo prijaté
- prosím öíselne to zapracovat', aktualizovat'tabul'ku a rozposlat'to poslancom

Bod ð. 5 - Návrh na zriadenie vecného bremena
Mgr. Miroslav Psota
Zsolt Takáð

- uviedol materiál
- rozprava

MUDr. Richard Simaljak
- preöítal návrh uznesenia k Ziadosti ö.

1
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Uznesenie
1.

Mestské zastupitel'stvo Galanta podl'a $ 1 1 ods. 4 písm. a) zákona ö. 369/1gg0 Zb. o
obecnom zriadeni v znení neskoröích predpisov

schval'uje
zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta Galanta parcely
registra C KN öíslo 346/52, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o vymere
19-021 m2, parcela C KN císlo 346/56, druh pozemku ostatná plocha o v¡imere 19412
ffi2, zapísané na LV ö. 3365, katastrálne územie Galanta, v rozsahu uröenom
geometrickfm plánom, v prospech oprávneného z vecného bremena, Karola Andu,
Mierová 143414,924 01 Galanta, vlastníka stavby na pozemku parcela registra C KN
öíslo 359/1,druh pozemku záhrady o vfmere 381 m2, zapísanli na LV ö. 6072,
katastrálne územie Galanta, za úðelom vybudovania a uLivania vodovodnej prípojky
a kanalizaönej prípojky za jednorazovú odplatu, ktorá bude uröená dohodou
zmluvnfch strán v zmysle prílohy ö. 1 k Zâsad zriad'ovania vecnlich bremien na
pozemkoch mesta Galanta alebo znaleckfm posudkom.
Odporúöa
primátorovi mesta
uzavriet' so Ziadatel'om o zriadenie vecného bremena Karolom Andom, Mierová
143414,924 01 Galanta, zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a po
kolaudácii stavby zmluvu o zriadení vecného bremena v súlade so schval'ovacou
öast'ou uznesenia.

Termín kontroly: september 2016
Hlasovanie

Prítomní:

Za:
Proti:
ZdrZalo sa

13
13
0

Nehlasovalo:

0
0

MUDr. Richard Simaljak
- preöítal návrh uznesenia k Ziadosti ö. 2

Uznesenie
2

Mestskézastupitel'stvo Galanta podl'a $ 11 ods.4 písm. a)zâkona ö.369/19902b. o
obecnom zriadení v znení neskorðích predpisov

schval'uje
zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta Galanta parcely
registra E KN ðíslo 9'11, druh pozemku ostatná plocha o vlmere 1410 m2, zapísaná
na LV ö. 885, katastrálne územie Galanta, v rozsahu uröenom geometrickfm plánom,
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v prospech oprávneného z vecného bremena, Róberta Szomolaya, Zelezniöiarska
1442156, 924 01 Galanta, vlastníka stavby na pozemku parcela registra C KN öíslo
87511 a C KN öíslo 87512. katastrálne územie Galanta, za úöelom vybudovania a
uäívania vodovodnej prípojky a kanalizaönej prípojky za jednorazovú odplatu, ktorá
bude urðená dohodou zmluvnfch strán v zmysle prílohy ö. 1 k Zásadám zriad'ovania
vecnfch bremien na pozemkoch mesta Galanta alebo znaleckfm posudkom.

Odporúða
primátorovi mesta

uzavriet' so Ziadatel'om o zriadenie vecného bremena Róbertom Szomolayom,
Zelezniöiarska 1442156, 924 01 Galanta, zmluvu o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena a po kolaudácii stavby zmluvu o zriadení vecného bremena v
súlade so schval'ovacou öast'ou uznesenia.

Termín kontroly: september 2016
Hlasovanie

Prítomní:

13

Za:
13
Proti:
0
ZdrZalo sa: 0
Nehlasovalo:

0

MUDr. Richard Simaljak
- preðítal návrh uznesenia k Ziadosti ö. 3

Uznesenie
3.

Mestské zastupitel'stvo Galanta podl'a $ 1 1 ods. 4 písm. a) zákona ö. 369/1g90 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorðích predpisov

schval'uje
zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta Galanta parcely
registra E KN öíslo 5211110, druh pozemku ostatná plocha o vfmere 8752 m2,

zapísaná na LV ö. BB5, katastrálne územie Galanta, v rozsahu uröenom
geometrickfm plánom, v prospech oprávnenfch z vecného bremena, JUDr.
Branislava Kozmera a manl. PaedDr. l-ubici Kozmerovej, obaja trvalé bytom

Priemyselná 82217,924 01 Galanta, vlastníkov stavby na pozemku parcela registra C
KN öíslo 122 a C KN öíslo 123, katastrálne územie Galanta, za úöelom uloZenia a
uZívania NN prípojky za jednorazovú odplatu, ktorá bude uröená dohodou zmluvn¡ich
strán v zmysle prílohy ö. 1 k Zásadâm zriad'ovania vecnlich bremien na pozemkoch
mesta Galanta alebo znaleckfm posudkom,

Odporúða
primátorovi mesta
uzavrief so Ziadatel'mi o zriadenie vecného bremena JUDr. Branislavom Kozmerom a
manZ. PaedDr. [ubicou Kozmerovou, obaja Priemyselná 822t7, 924 01 Galanta,
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zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a po kolaudácii stavby zmluvu
o zriadení vecného bremena v súlade so schval'ovacou öast'ou uznesenia.

Termín kontroly: september 2016

Prítomní:

Hlasovanie

12

Za:
12
Proti:
0
Zdr2alo sa: 0
Nehlasovalo:

0

MUDr. Richard Õimaljak
- preöítal návrh uznesenia k Ziadosti ö. 4

Uznesenie
4

Mestské zastupitel'stvo Galanta podl'a $ 1 1 ods. 4 písm. a) zákona ö. 369/1gg0 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorðích predpisov

schval'uje
zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta Galanta parcely
registra-C KN öíslo 175513, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o vyimere
2796 m2, zapísaná na LV ö. 3365, katastrálne územie Galanta, v rozsahu uröenom
geometrickfm plánom, v prospech oprávneného z vecného bremena, SATRO, s.r.o.,
Hodonínska 25, 841 03 Bratislava 42,
úöelom uloZenia a uäivania
telekomunikaönfch sietí (prípojok) z dôvodu zruðenia vzduðného vedenia medzi

za
prepojenia k

a

obytniimi domami
vybudovania
novej budúcej bytovke, za
jednorazovú odplatu, ktorá bude uröená dohodou zmluvnfch strán v zmysle prílohy ö.
1 k Zásadâm zriad'ovania vecnfch bremien na pozemkoch mesta Galanta alebo
znalecklim posudkom.
Odporúða
primátorovi mesta

uzavriet'so Ziadatel'om o zriadenie vecného bremena SATRO, s.r.o., Hodonínska25,
841 03 Bratislava 42, zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a po
kolaudácii stavby zmluvu o zriadení vecného bremena v súlade so schval'ovacou
öast'ou uznesenia.

Termín kontroly: september 2016
Hlasovanie

Prítomní:
Za:
Proti:
ZdrLalo sa:
Nehlasovalo:

13
13
0
0
0
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Bod ð. 6 - Návrh zm ien a dopln

UPN

lng. Zuzana Kopasová - uviedla materiál
Zsolt Takáð
- rozprava
Mgr. László Biró
- pyta sa öi toto nemá Ziadny súvis s tiim VZN, ktoré sme stiahli z rokovania
lng. Zuzana Kopasová
- nie lebo podklady bude pripravovat' spracovatel' územného plánu lebo aj v in¡i'ch
obciach sú uZ pripravené nejaké regulatívy a sú zapracované v územnom plåne
takZe oni dajú náv_rh následne, my ich budeme interne prerokovávat', pripomieni<ovaf
aZ potom v schval'ovacom procese pri verejnom pripomienkovom konaní sa to bude
schval'ovat' a tieZ pripomienkovat'.
Mgr. László Biró
- t. z. 2e teraz to dáte na prípomienkovanie a eðte raz sa to vráti na MsZ ? Terazto
vöeobecne schválime len sa ten proces otvorí a potom bude eöte jedno hlasovanie
na MsZ.

lng. Zuzana Kopasová
- áno
Zsolt Takáö
- prosím preöítat'návrh uznesenia
Mgr. Zsolt Barczi
- preöítal návrh uznesenia

Uznesenie
Mestské zastupitel'stvo v Galante v zmysle $ 11 ods. 4 písm. c) zákona ö.369/1gg0
zb. o obecnom zriadení v znení neskor5ích zmien a doplnkov '

schval'uje
ranre

ö.5t201
ë,.1
doplnenie zâväznej textovej öasti PNoreguláciuapovo I'ovanie reklamn¡ich stavieb
a in¡ich reklamnfch nosiöov na územi mesta Galanta (obsah a rozsah regulatív
spracováva spracov atel' ZaD ú nru¡
ukladá

vedúcej oddelenia rozvoja mesta
1., Zabezpeöit' obstaranie spracovatel'a a verejného obstarávatel'a zmien a doplnkov
UPN mesta Galanta. Postupovat' podl'a stanoviska komisie finanönej a spravy
majetku mestského zastupitel'stva v Garante zo dí-ta 21.0r.2016.
T: 15.09.2016

686

2.

Zabezpeöil' obstaranie zmien
schval'ovacou öast'ou uznesen ia.

a

doplnkov Úptrt mesta Galanta

v

súlade so

T: v zmysle zmluvy so spracovatel'om a
verejnfm , obstarávatel'om zmien a
doplnkov UPN

odporúöa
primátorovi mesta

uzatvorit' zmluvy o úhrade nákladov medzi jednotlivfmi Ziadatel'mi zmien úptrl a
obstarávatel'om po uzatvorení zmluvy so spracovatel'om územnoplánovacej
dokumentácie.
T: 30.09.2016
lng. Zoltán Horváth
- navrhol doplnit'do ukladacej öasti
zo dña 21.07 .201.
Hlasovanie

- postupovat'podl'a stanoviska finanönej

Prítomní;

Za:
Proti:
ZdrLalo sa

komisie

13
11

0
2

Nehlasovalo: 0
Mgr. Zsolt Barczi
- preöítal návrh uznesenia

Uznesenie
Mestské zastupitel'stvo v Galante v zmysle $ 11 ods. 4 písm. c) zákona ö.369/1gg0
Zb. o obecnom zriadení v znení neskoröích zmien a doplnkov

schval'uje
rante zm
nkov úPN
6 v bode
Zmena PN v lokalite 1.11 pri sídlisku sever - roz5írenie oböianskej vybavenosti
podl'a o bsah u a rozsahu predloZenej grafickej prílohy a popÍsom lokality

ukladá

vedúcej oddelenia rozvoja mesta
1..

4abezpeöit'_obstaranie spracovatel'a a verejného obstarávatel'a zmien a doplnkov

UPN mesta Galanta. Postupovat' podl'a stanoviska komisie finanönej a správy
majetku mestského zastupitel'stva v Galante zo dña 21.02.2016.
T: 15.09.2016

2.

Zabezpeöit' obstaranie zmien
schval'ovacou öastou uznesenia.

a

doplnkov Úptr¡ mesta Galanta
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v súlade so

T: v zmysle zmluvy so spracovatel'om a

verejnfm , obstarávatel'om zmien

a

doplnkov UPN

odporúða
primátorovi mesta

uzatvorif zmluvy o úhrade nákladov medzi jednotliv¡imi Ziadatel'mi zmien ÚpN1 a
obstarávatel'om po uzatvorení zmluvy so spracovatel'om územnoplánovacej
dokumentácie.

T: 30.09.2016
Hlasovanie

Prítomní:

13

Za:
13
Proti:
0
ZdrZalo sa: 0
Nehlasovalo:

0

Mgr. Zsolt Barczi
- preðítal návrh uznesenia

Uznesenie
Mestské zastupitel'stvo v Galante v zmysle $ 11 ods. 4 písm. c) zákona ð.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskoröích zmien a doplnkov

schval'uje
obstaranie zmien a doplnkov ÚPN ö. 5/2016 v bode ð. 3:

V pre Ziadatel'a Ágh Zoltán
s manZelkou podl'a obsahu a rozsahu predloZenej grafickej prílohy a popisom lokality
na náklady Ziadatel'a
ukladá

vedúcej oddelenia rozvoja mesta
1,. Zabezpeöit' obstaranie spracovatel'a a verejného obstarávatel'a zmien a doplnkov
UPN mesta Galanta. Postupovat' podl'a stanoviska komisie finanðnej a správy
majetku mestského zastupitel'stva v Galante zo dña 21.07.2016.
T: 15.09.2016

2.

Zabezpeöif obstaranie zmien
schval'ovacou öasfou uznesenia

a

doplnkov Úptl mesta Galanta

v súlade so

T: v zmysle zmluvy so spracovatel'om a
verejn¡fm . obstarávatel'om zmien a
doplnkov UPN
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odporúöa
primátorovi mesta

uzatvorit' zmluvy o úhrade nákladov medzi jednotliviimi Ziadatel'mi zmien Úp¡rl a
obstarávatel'om po uzatvorení zmluvy so spracovatel'om územnoplánovacej
dokumentácie.
T: 30.09.2016
Hlasovanie

Prítomní:

13
6
0
5
Nehlasovalo: 2

Za:
Proti:
ZdrZalo sa:

Zsolt Takáö
- kon5tatujem, Ze uznesenie nebolo prijaté

Uznesenie
Mestské zastupitel'stvo v Galante v zmysle $ 11 ods. 4 písm. c) zákona ö.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorsích zmien a doplnkov

schval'uje
obstaranie
512016 v bode ö.4:
Zmena UPN pre Ziadatel'a Mgr. lng. Vlasta Klaöanská podl'a obsahu a rozsahu
predloZenej grafickej prílohy a popisom lokality na náklady Ziadatel'a

ukladá

vedúcej oddelenia rozvoja mesta
1.. Zabezpeöit' obstaranie spracovatel'a a verejného obstarávatel'a zmien a doplnkov
UPN mesta Galanta. Postupovat' podl'a stanoviska komisie finanönej a správy
majetku mestského zastupitel'stva v Galante zo dña 21.07.2016.
T: 15.09.2016

2.

Zabezpeöit' obstaranie zmien
schval'ovacou ðast'ou uznesenia.

a

doplnkov Úpru mesta Galanta

v

súlade so

T: v zmysle zmluvy so spracovatel'om a

verejnfm , obstarávatel'om zmien
doplnkov UPN

odporúða
primátorovi mesta
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a

uzatvorit' zmluvy o úhrade nákladov medzi jednotliviimi Ziadatel'mi zmien Uptl a
obstarávatel'om po uzatvorení zmluvy so spracovatel'om územnoplánovacej
dokumentácie.
T: 30.09.2016
Hlasovanie

Prítomní:

12

Za:
11
Proti:
0
ZdrZalo sa:
1

Nehlasovalo:

0

Mgr. Zsolt Barczi
- preöítal návrh uznesenia

Uznesenie
Mestské zastupitel'stvo v Galante v zmysle $ 11 ods. 4 písm. c) zákona ö.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorðích zmien a doplnkov

schval'uje
obstaranie zmien a doplnkov Úpru ö.5t2016 v bode ö.5:
Zmena ÚPru pre Ziadatel'a lng. Jozef Jánskli s manZelkou podl'a obsahu a rozsahu
predloZenej grafickej prílohy a popisom lokality na náklady Ziadatel'a

ukladá

vedúcej oddelenia rozvoja mesta
1. Zabezpeöif obstaranie spracovatel'a a verejného obstarávatel'a zmien a doplnkov
ÚpN mesta Galanta. Postupovaf podl'a stanoviska komisie finanönej a správy
majetku mestského zastupitel'stva v Galante zo dña 21.07.2016.
T: 15.09.2016

2.

Zabezpeöit' obstaranie zmien
schval'ovacou öast'ou uznesenia.

a

doplnkov UPN mesta Galanta

v súlade so

T: v zmysle zmluvy so spracovatel'om a
verejn¡?m . obstarávatel'om zmien a

doplnkov UPN

odporúða
primátorovi mesta

uzatvorit' zmluvy o úhrade nákladov medzi jednotlivfmi Ziadatel'mi zmien Úptrl a
obstarávatel'om po uzatvorení zmluvy so spracovatel'om územnoplánovacej
dokumentácie.
T: 30.09.2016
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Hlasovanie

Prítomní:

13

Za:
13
Proti:
0
ZdrZalo sa: 0
Nehlasovalo: 0

Uznesenie
Mestské zastupitel'stvo v Galante v zmysle $ 1 1 ods. 4 písm. c) zákona ö.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorðích zmien a doplnkov

schval'uje
obstaranie zmien a doplnkov ÚpN ö,.512016 v bode õ.6:
Zmena ÚPN pre Zíadatel'a MUDr. Juraj Hanzen s manZelkou podl'a obsahu a
rozsahu predloZenej grafickej prílohy a popisom lokality na náklady Ziadatel'a

ukladá

vedúcej oddelenia rozvoja mesta
1.. Zabezpeöit' obstaranie spracovatel'a a verejného obstarávatel'a zmien a doplnkov
UPN mesta Galanta. Postupovat' podl'a stanoviska komisie finanðnej a správy
majetku mestského zastupitel'stva v Galante zo dña 21.07.2016.
T: 15.09.2016
2

Zabezpeöil obstaranie zmien

a

doplnkov Úptrl mesta Galanta

v súlade so

schval'ovacou öast'ou uznesenia

T: v zmysle zmluvy so spracovatel'om
verejn¡im . obstarávatel'om zmien
doplnkov UPN

a
a

odporúõa
primátorovi mesta

uzatvorit' zmluvy o úhrade nákladov medzi jednotlív¡imi Ziadatel'mi zmien Úpru a
obstarávatel'om po uzatvorení zmluvy so spracovatel'om územnoplánovacej
dokumentácie.
T: 30.09.2016
Hlasovanie

Prítomní:

13
5
0

Za:
Proti:
ZdrZalo sa I

Nehlasovalo: 0
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Zsolt Takáð
- konðtatujem, Ze uznesenie nebolo prijaté
Mgr. Zsolt Barczi
- preöítal návrh uznesenia

Uznesenie
Mestské zastupitel'stvo v Galante v zmysle $ 1 1 ods. 4 písm. c) zákona ö.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskoröích zmien a doplnkov

schval'uje
úpru ¿ szo16 v bode ð.7:
obstaranie zmien a dop
generelu
cyklistickej dopravy do ÚPN mesta na základe
Zapracovanie koncepcie
spracovanej projektovej doku mentácie
ukladá

vedúcej oddelenia rozvoja mesta
1. Zabezpeöit' obstaranie spracovatel'a a verejného obstarávatel'a zmien a doplnkov
Úpfrl mesta Galanta. Postupovat podl'a stanoviska komisie finanönej a správy
majetku mestského zastupitel'stva v Galante zo dña 21.07.2016.
T: 15.09.2016

2.

Zabezpeöit' obstaranie zmien
schval'ovacou öastou uznesenia

a

doplnkov Úptrt mesta Galanta

v súlade so

T: v zmysle zmluvy so spracovatel'om a

verejnfm . obstarávatel'om zmien

a

doplnkov UPN

odporúöa
primátorovi mesta

uzatvorif zmluvy o úhrade nákladov medzi jednotliv¡imi Ziadatel'mi zmien UPN a
obstarávatel'om po uzatvorení zmluvy so spracovatel'om územnoplánovacej
dokumentácie.

T: 30.09.2016
Hlasovanie

Prítomni:

13
13
0
ZdrLalo
0
Nehlasovalo: 0

Za.
Proti:
sa:
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Zsolt Takáö
- odovzdal slovo poslancovi Mgr. László Biróovi, aby pri tomto bode rokovania viedol
MsZ

Mgr. László Biró
- v rámci schváleného programu MsZ nasleduje bod ö. 7

Bod ð. 7 - Zaadost' o rozðírenie oredm
GALANTA s.r.o.
Mgr. Peter Kolek
Mgr. László Biró

náimu pre spoloönost' ESTERHÁZY

- uviedol materiál
- rozprava

lng. Frantiðek Gaulieder
- chce verejnosti objasnit', preöo tento bod nevedie viceprimátor, pretoZe
viceprimátor je v jednej osobe Ziadatel'om aj konatel'om spoloönosti ESTERHAZY
Galanta s r.o..
- pita sa správcu objektu a areálu parku neogotického kaötiel'a, öi boli odstránené tie
nedostatky, ktoré ste uviedli v uvádzacej správe, pretoZe nápravné opatrenia sú tam.
Len öi nedostatky boli odstránené, ktoré ste poZadovali ako MsKS?
- druhá otázka - ako je zosúladen¡f reZim otváracích hodín v parku a vinárne
v areály mestského parku resp. v priestoroch neogotického kaðtiel'a? PretoZe bolo
hovorené, Ze ked'dôjde k prenájmu, otváracie hodiny, ukonöenie prevádzky denného
reZimu bude zosúladené s reZimom otváracích hodín v parku.
- nehovoriac o tom, 2etâto spoloönosti ESTERHAZY Galanta má príliö vel'a v¡ihod
oproti ostatnfm podnikatel'om, ktorí majú prenajaté nebytové priestory na podnikanie
v meste. Cena za 1m2 v tomto priestore je }€lmzlrok oproti infm nájomcom
100€lm2lrok nie je celkom solídna suma pre mesto.
- má jednu pripomienku nakol'ko revitalizácia parku bola financovaná zo
strukturálnych fondov teda z eurofondov preto jeho otázka smeruje opät' k správcovi
neogotického kaðtiel'a a parku a to na zâklade öoho je umoZnené spoloönosti
ESTERHAZY Galanta s r.o. prenajat'priestory v areály parku , ked'tieto boli
financované zo Strukturálnych fondov? A tieto priestory sú teraz vyuZívané ako
terasa. Pokial' sa dobre pamätám parkovisko, ktoré je za MsKS bolo tieZ financované
zo ötrukturálnych fondov a nemohlo byt'vyuZívané na predmet podnikania.
- v súlade s touto mojou pripomienkou zároveñ predkladám návrhovej komisii návrh
na uznesenie nasledovného znenia
Mestské zastupitel'stvo v Galante v súlade so zákonom ö. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorðích zmien a doplnkov

ukladá

hlavnému kontrolórovi mesta Galanta vykonat' kontrolu reöpektovania zákonnosti
v súvislosti s podnikatel'skfmi aktivitami spoloðnosti ESTERHAZY GALANTA s.r.o.
v priestoroch neogotického ka5tiel'a v parku v Galante.
T : do 05.08.2016

-

v predmete öinnosti podnikania tejto spoloönosti nenaöiel pohostinské sluZby
a preto sa piita p. konatel'a spoloðnosti viceprimátora mesta, öi majú tento problém
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inak oðetreny alebo je to poruöenie Zivnostenského zákona? Ja som ho nenaðiel ale
nepochybujem, Ze je to moZné vyrieðit' aj inak.

Mgr. Peter Kolek
- öo sa t¡ika deklarovanych nedostatkov, ktoré rieðila komisia finanöná a správy
majetku öije alebo nie je Krajskfm pamiatkovfm úradom v Trnave schválená
záleZitost' okolo osadeného satelitu.
- Óalej cije v súlade s projektom tá miestno.st', ktorá je Ziadatel'om deklarovaná a to
isté sa t¡ika terasy. My sme obdrZali od KPU Trnava 07. júla stanovisko, ktoré súhlasí
so v5etkfmi podmienkami a tlim pádom deklaruje odstránenie nedostatkov, ktoré
sme vytyikali tejto spoloðnosti. - prevádzkovf poriadok - doterajðia funkðnosf
tyichto priestorov v súöasnej dobe sa bude modifikovat'staryi prevádzkov¡i poriadok
parku, aby vyhovoval podmienkam tej funkönosti, ktorá je touto spoloönosfou
poZadovanâ. Doteraz funguje prevádzka takfm spôsobom,2e park sa uzatvára na
zâklade prevádzkového poriadku o 21,00hod. a spoloönosf má odli5né otváracie
zatváracie hodiny v parku. Preberacím protokolom bol prevzatf kl'úö konatel'om
spoloönosti ESTERHAZY GALANTA od öasu uzatvorenia na5im pracovníkom po
21,00hod. za cely priestor bude zodpovedaf táto spoloönost' öo bude
zakomponované v prevádzkovom poriadku a podpísané oboma stranami. Ak sa
öokol'vek od doby uzatvorenia parku v tejto lokalite stane za kaådé jedno poðkodenie,
naruöenie v parku bude zodpovedaf spoloönosf ESTERHAZY GALANTA s r.o. toto
bude modifikácia, ktorá bude musiet' byt predloåenâ na MsZ, ked'Ze pôvodnf
prevádzkov¡i poriadok schval'ovalo MsZ.
- öo sa tfka europrojektov nie som si istyi, öi je táto otâzka práve na správcu. Skôr by
som túto otázku smeroval na mesto, ked'Ze je podpísaná zmluva medzi mestom
Galanta a prísluöniim riadiacim orgánom ohl'adne nenávratného finanöného
príspevku. V zmluve musí byt'zakotvené ðo vöetko je súöasfou. Bude to preverené.
Na túto otâzku neviem momentálne odpovedaf.

-

lng. Frantiðek Gaulieder
- mám e5te jednu doplñujúcu otázku, öi zmluva ktorá bude uzatvorená so
spoloönostou ESTERHAZY GALANTA s r.o. o ich otváracích-zatváracích hodinách
by predsa mala byt' zosúladená so zmluvou medzi mestom Galanta a riadiacim
orgánom, pretoZe tam sa jedná aj o priestory parku.
Zsolt Takáõ

- öo sa tiika pohostinskej öinnosti táto öast' ch¡iba, ale to ðo dnes spoloðnost

ESTERHAZY GALANTA dnes predáva alko-nealko maloobchod vel'koobchod sú
s öinnosfou spoloönosti v poriadku podl'a Zivnostenského zákona. Öo sa t¡ika predaja
zákuskov a tfchto komodít tieto sú zabezpeöené odbornou firmou na zâklade
zmluvy. My tam niö nevyrábame öo sa tfka pohostinstva a jedla.
MVDr. Gábor Pallya

- neviem Õi som dobre zaregistroval termín plnenia návrhu uznesenia predloZeného

2e to je

poslancom lng. Gauliederom a to 05.08.2016. Chcem upozornif,
7
priestore
podl'a
lebo
kalendárnych dní a kontrolu neviem vykonat v tomto ðasovom
zâsad o vykonaní kontroly öasovli harmonogram oznâmenia atd'. a neviem urobif
kontrolu na spoloönost' ESTERHAZY GALANTA s r.o. Õo sa tfka Zivnostensk¡ich
vecí na to nemám právo. Priestor zastavania terasou súöasfou zmluvy medzi
mestom a riadiacim orgánom áno podl'a mojich vedomostí vyplfvajúc z nápravnlich
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opatrení öo sa tlkalo kontroly centrálnej mestskej zony. Mesto má toto vðetko
zmapované a bolo na to dohliadnuté pri uzatváraní zmluvy s touto spoloönostou. Na
septembrové zasadnutie MsZ bude uröite správa tejto kontroly predloäená.
Mgr. László Biró
- öiåe poZadujes aby bol termín posunutii
MVDr. Gábor Pallya
ja navrhujem, aby bol termín do najbliZðieho zasadnutia MsZ resp. na septembrové
zasadnutie
-

Mgr. Miroslav Psota
- vsúlade so zákonom ö. 138/1991 Zb.z. omajetku obcí mesto si splnilo povinnosf
a to zverejnif tento zámer na web sídle mesta a na úradnej tabuli mesta. KedZe ide
o spoloönost' v ktorej má majetkovú úöasf resp. vykonáva funkciu ötatutárneho
orgánu poslanec mestského zastupitel'stva tak bolo povinnost'ou mesta tento zámer
zverejnit'15 dní pred konaním MsZ. lnformujem Vás, Ze táto povinnosf vo vzfahu
k Ziadosti tejto spoloönosti bola splnená.
Mgr. László Biró
- pri hlasovaníto má nejak¡i dopad?
Mgr. Miroslav Psota

- áno. Tento nájom je moZno

posúdit' ako prípad hodnyi osobitného zretel'a a pri
hlasovaní o takomto návrhu je potrebnf 315 súhlas vðetkfch poslancov MsZ t. z. po
prepoöítaníje to súhlas 12 poslancov.

Mgr. László Biró
- ked'sa schval'ovala pôvodná öast'aj tam sa toto bralo do úvahy
Mgr. Miroslav Psota
- nie. To bola obchodná verejná sútaZ, v ktorej bol jedinf úöastník spoloönost s.r.o.,
ktorá obchodnou verejnou sút'aZou získala do nájmu tieto priestory. Pokial nejde
o obchodnú verejnú súfaZ tak sa to musí posúdit'ako prípad osobitného zretel'a.

lng. Frantiðek Gaulieder
- faktická -má otázku na p. prednostu öi vie teraz vysvetlit ked'Ze to bolo zverejnené
na web sídle mesta a potom do5lo k oprave. Akli je to prebytoðn!, nadbytoönf alebo
doöasne nevyuZitf majetok. PretoZe to sú rozdielne veci po právnej stránke. PretoZe
v ozname sú zmenené niektoré slová, ktoré majú rôzny vyznam.

Mgr. Miroslav Psota

- p. poslanec podl'a mojich vedomostí pôvodnf

oznam nebol nikiim a v Zíadnom

zmysle zmeneny. Vðetko to öo bolo pôvodne dané ostalo tam. Jedinf kto to vie
zmenit' je informatik a pani zástupkyña Galambosová, ktorá mi teraz potvrdila, Ze
íiadna zmena v tomto ozname nenastala. Zmenenii nebol nijakfm spôsobom.
Mgr. László Biró
- ukonöujem rozpravu a Ziadam návrhovú komisiu, aby predloZila návrh uznesenia
- pozmeñujúci návrh p. poslanca Gauliedera
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PhDr. Marta Vajdová
- preðítala návrh uznesenia

Uznesenie
Mestské zastupitel'stvo v Galante v súlade so zákonom ö. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskoröích zmien a doplnkov

ukladá

hlavnému kontrolórovi mesta Galanta vykonat' kontrolu re5pektovania zákonnosti
v súvislosti s podnikatel'skfmi aktivitami spoloönosti ESTERHAZY GALANTA s.r.o.
v priestoroch neogotického kaötiel'a v parku v Galante.
T : do najbliZðieho zasadnutia
MsZ
Hlasovanie

Prítomní:
Za:
Proti:
ZdrLalo sa:
Nehlasovalo

1
1

3
2
1

0
0

Mgr. László Biró
- prosí návrhovú komisiu, aby preöítala zâvereöné uznesenie
PhDr. Marta Vajdová
- preöítala návrh uznesenia

Uznesenie

Mestské zastupitel'stvo v Galante v zmysle $ 11 ods.
obecnom zriadení v znení neskoröích zmien a doplnkov

4 zákona ð. 369/1990 Zb. o

berie na vedomie
stanovisko komisie finanönej a správy majetku MsZ a

schval'uje
rozöírenie predmetu nájmu pre spoloðnost' ESTERHÁZY GALANTA

priestor SV 1.07

s. r. o., t. j.

- vfstavná miestnost'o celkovom rozmere 45,50 m2. Vfðka

nájomného ostáva nezmenená v zmysle Ö1. lll. ods. 1 Zmluvy o nájme nebytového
priestoru ö. 112016 zo dña 01.04.2016, t. j.po dobu prác na technickom zhodnotení
predmetu nájmu vo v¡i5ke 20,00 EUR/m2 roöne, po ukonöení technického
zhodnotenia predmetu nájmu vo vföke 40,00 EUR/m2 roöne.
Termín uplatnenia nájomného: na zâklade odporúðania komisie finanönej a správy
majetku MsZ odo dña 06.06.2016.
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ukladá
riaditel'ovi MsKS Galanta uzatvorit'dodatok k Zmluve o nájme nebytového priestoru
ö. 1t2016.
T: 10.08.2016

Hlasovanie:

Prítomní:

Za:
Proti:
ZdrZalo sa

13
12

Nehlasovalo:

1

0
0

Mgr. László Biró
odovzdávam slovo zástupcovi primátora Zsoltovi TakáÕovi,
v rokovaní MsZ

-

aby

pokraöoval

Zsolt Takáö
- pokraöovat' budeme d'alðím bodom programu a to je

Bod ö.

I -

Správa

o

vúsledkoch kontrol vvkonanúch útvarom hlavného

kontrolóra
MVDr. Gábor Pallya
Zsolt Takáö

- uviedol materiál
- rczprava

Mgr. Zsolt Barczi
-pita sa, öi motorové vozidlo riadila osoba bez oprávnenia viest motorové vozidlo?
- kto tvoril posádku motorového vozidla, kto mohol a kto riadil motorové vozidlo?
MVDr. Gábor Pallya

- zo zâznamu je jasné, Ze v motorovom vozidle sedeli traja I'udia z toho dvaja boli
oprávnení viesf motorové vozidlo, tretia osoba bola oprávnená viest' motorové
vozidlo vöetkiich druhov okrem sluZobného mestského. Ked2e nie je preukázatel'né,
Ze ho viedol v öase policajnej kontroly on, pretoZe z toho neexistuje záznam tak sa
môZem len domnievat', Ze mohol to viesf aj on. Pán viceprimátor a p. primátor sú
plne schopní a zodpovední viest' motorové vozidlo a bol tam aj primátorov syn, ktoni
je dospelf a vlastní vodiöskli preukaz, ale nie je zamestnancom mesta a istotne
nemá z auto5koly potvrdenie o preskolení sluZobného vodiöa.
PaedDr. Peter Õern¡i
- nezaujíma ma kto ðoféroval a neðoféroval. Piitam sa öi na meste neexistuje
kartiöka- potvrdenie o tom, kto jednoznaöne môZe viest' sluZobné motorové vozidlo?
Predsa pouZívanie sluZobného motorového vozidla musí byf kontrolované, kaZdyi kto
vedie vozidlo musí mat' kartiöku o spôsobilosti vedenia sluZobného motorového
vozidla, ved' nie je myslitel'né, aby ho mohol viest' hocikto. Pftam sa öi existuje nieðo
také na meste?
MVDr. Gábor Pallya
zoznam zodpovednfch pracovníkov, ktorí sú oprávnení viest' motorové
vozidlo. Pred dvomi tliZdñami sa robilo nové Skolenie na d'alöie dva roky. Na tomto
zozname je viceprimátor aj primátor. V aute sedel tretí ölovek a z indícií bolo zjavné,

- existuje
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Ze pravdepodobne viedol motorové vozidlo ten tretí ölovek. Ale z mojimi moZnost'ami
to nedokáZem potvrdit' ale ani vyvrátit'. Poukázal na to, 2e primátor podl'a potreby je
oprávneny viest'sluZobné motorové vozidlo, zverit'v5etkfm tfm, ktorí majú vodiöskf
preukaz. Nie je taxatívne uröené, Ze to musí byt zamestnanec mesta.

PaedDr. Peter Õernf
opakujem mña absolútne nezaujíma kto viedol motorové vozidlo. Pyta sa, öi na
meste existuje postup, kto môZe viesf sluZobné motorové vozidlo?

-

MVDr. Gábor Pallya
- existuje zoznam oprávnenfch zamestnancov aj evidencia o pre5kolení

Mgr. László Biró

- p. viceprimátor, ktoni bol v aute by mal vediet kto viedol sluZobné

motorové

vozidlo?

Zsolt Takáð
- do Liptovského Mikulá5a ðoféroval p. Paöka. Vo veöern¡ich hodinách mña vyloZili
a ako to pokraöovalo d'alej to neviem.
Mgr. László Biró
- pita sa öi MsÚ je v takom stave, 2e rodinnii príslu5ník musí 5oférovaf sluZobné
auto? Obrátil sa na p. prednostu, Ze tu naozaj treba prijat nápravné opatrenie. Nie
aby sluZobné autá 5oférovali rodinní príslu5níci, ale sú na to profesionálni vodiöi
alebo vyökolení zamestnanci.
MVDr. Gábor Pallya
- bolo to v období ked' p. prednosta bol uZ pánom prednostom. Je to obdobie 22. aZ
24. 06. Podl'a môjho vedomia MsÚ nie je v takom stave, aby rodinní príslu5níci
museli öoférovat'. Na MsÚ sú osoby pre5kolené viest'sluZobné motorové vozidlo.

PhDr. Marta Vajdová
- vodiö musí mat splnomocnenie viest' sluZobné motorové vozidlo, vedie sa kniha
jázd, kde sa pí5u kilometre aj meno vodiöa. P¡ita sa kto ðoféroval sluZobné vozidlo?
MVDr. Gábor Pallya
v5etky náleZitosti, ktoré sú vedené v evidencii t. j. Ziadanka na vozidlo, kniha jázd,
spotreba v5etko je v poriadku. Ziadatel' je primátor mesta, odpoðet kilometrov sedíje
tam rozdiel'moZno 6km. Tak ako som povedal mojimi moZnosfami nie som schopni
dokázat tie indície, ktoré boli v meste öi sú pravdivé alebo nie.

lng. Frantiéek Gaulieder
- toto je vâ2na vec. Má konkrétnu otázku. Pán viceprimátor ak ste dávali pozor, tak
ste povedali, 2e Vás vyloZili v Galante a Vy viac u2 neviete. Pyita sa, kto 5oféroval
z Liptovského Mikuláöa do Galanty. Úplne vâäne odpovedzte oböanom?
Zsolt Takáö
- nebudem klamat, öoféroval primátorov syn
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lng. Franti5ek Gaulieder
- ðoféroval syn p. primátora. A preðo ðoférovaljeho syn?
Zsolt Takáö
- pán primátor bol vel'mi unavenf. To öo sa stalo potom a öo ste prezentovali na
internete to nebola pravda, pretoZe dovtedy ked'sme sa vrátili domov p. primátor
nekonzumoval alkohol. Riesil nejaké veci na mobile a to bol dôvod preðo syn
5oféroval. Primátor sedel vzadu ja som sedel vpredu. Ja osobne som z Liptovského
Mikuláöa nechcel ðoférovat'.

-

prosím návrhovú komisiu preöítaf návrh uznesenia

MUDr. Richard Simaljak
- preðítal návrh uznesenia

Uznesenie

Mestské zastupitel'stvo v Galante

berie na vedomie
1t
Správu o vlisledkoch kontroly obsadenia funkcie - vedúca sociálneho úseku v
rozpoötovej organizâcii Patria - Domov dôchodcov, Ul. Svermova 1457116, Galanta

2/
Správu o vfsledkoch kontroly zabezpeöenia öinnosti Mestského úradu podl'a
Dodatku ö. 6 k organizaönému poriadku Mestského úradu Galanta zo dña
28.10.2015
3t
Správu o vfsledkoch kontroly öerpania mzdovfch prostriedkov z titulu ukonöenia
pracovného pomeru vedúcich zamestnancov príspevkovej organizácie Technické
sluZby mesta Galanta a prijatia nového vedúceho zamestnanca na funkciu vedúci
prevádzkovotech n ického úseku
4t
Zâznam z kontroly pouZitia sluZobného motorového vozidla SpZ GA 456 CO v dñoch
1 6.06.201 6-21 .06.2016

schval'uje
Opatrenia prijaté kontrolovan¡im subjektom, ktoré tvoria prílohu ö. 1, ð. 2 a opatrenia
navrhnuté kontrolniim orgánom, ktoré tvoria prílohu ö. 3 predkladanej správy.

neschval'uje
Opatrenia prijaté kontrolovaniim subjektom, ktoré tvoria prílohu ö.
správy.
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4 predkladanej

Hlasovanie

Prítomní:

11

Za:
10
Proti:
0
ZdrZalo sa: 0
Nehlasovalo:

1

Szabo
Takáö

lng. Ondrej
- uviedol materiál
Zsolt
- rozprava
- prosím návrhovú komisiu preöítat návrh uznesenia
PhDr. Marta Vajdová
- preöítala návrh uznesenia

Uznesenie
Mestské zastupitel'stvo v Galante v súlade s $ 11 ods. 4 zákona ö. 369/1990 Zb
o obecnom zriadení v znení neskor5ích zmien a doplnkov

schval'uje
v súlade s odporúöaním komisie finanönej a správy majetku zníäenie nájomného za
nebytovf priestor nachádzajúci sa na ul. Vajanského ö. 909 v správe spol. Bysprav s
r.o. Galanta - Peter Bubeník - buboservis nasledovne:
1) nájom

,- Eurlm2 na dobu od 26.04.2016 do 06.05.2016
2.) minimálny nájom 33,-Eurlm2 na dobu od 19.05.2016 do ukonðenia prác na
bytovom dome
3. ) po ukonöení prác sa vföka nájomného vráti na pôvodne stanovenú hodnotu po
uhradení záväzku voöi spoloönosti Bysprav spol. s r.o. bez sluZieb spojenlich s
nájmom nebytového priestoru.
1

a ukladá
konatel'ovi spoloönosti BYSPRAV spol, s r. o. Galanta

správcovi nebytového priestoru vypracovat'dodatok k zmluve v zmysle podmienok
uveden¡ich v schval'ovacej öasti

Z: konatel'Bysprav spol. s r.o.
Termín: do 15 dní
Hlasovanie

Prítomní:
Za:
Proti:
Zdr2alo sa:
Nehlasovalo

10
10
0
0
0
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Bod ð.

ll - lnterpelácie

poslancov

Zsolt Takác
- prosím môZete vystúpit's otázkami, s ktorymi sa na Vás obrátili oböania mesta

PaedDr. Peter Õernú:
k slávnostnému otvoreniu XXXll. roöníka GT, obdrZal pozvánku, ale nikde na
pozvánke nevidí aktivitu, vystavu, ktorá by sa mala konaf v Renesanönom
kaðtieli. lde o vystavu rytín z mesta Galanta ako aj infch miest. Preto sa p¡?ta
öi sa uvedená aktivita bude realizovat'.

Mgr. Peter Kolek: ráta sa s touto aktivitou tak ako to bolo plánované a vðetko platí
ako bolo

dohodnuté.

Zodpovedané na MsZ

PaedDr. Peter Õernú:

interpelácia k lng. Kopasovej: oslovili ho obÕania a ide o vybudovanie
parkoviska na Sídl. SNP. Hovorilo sa, 2e koncom júla bude parkovisko hotové,
resp. l. augustovf tfZdeñ bude slávnostne otvorené. Boli tam robené úpravy,
presadené stromy, preto sa pyta ö¡ sa ráta s tfmto parkoviskom. Uz
v minulosti boli oböania zavâdzaní. Do vöerajðieho dña sa tam niö neudialo.
Preto sa pfta öi sa ráta s tiimto parkoviskom.

lng. Zuzana Kopasová: realizácia roz5írenia parkoviska SNP 1001 - zástupca
oböanov bol priebeZne informovanf. Majú informácie, 2e parkovisko sa bude
realizovat'. Predpokladanf termín do 10.8.2016. Je vysút'aZenli dodávatel'. Priorita

je dokonöenie amfiteátra. Ako ho dokonöia nastupujú na roz5írenie a realizâciu
parkoviska

Zodpovedané na MsZ

Mqr. LászlóBenkovics
interpelácia k lng. Kopasovej: ako je chodník medzi budovami pizzérie Del
Corso a Zivnostensklim domom, resp. za Zivnostenskfm domom, ktoni
smeruje k LIDL-u, v chodníku sú 2 vel'ké diery, ktoré znepríjemñujú Zivot
obyvatel'om. Je potrebné pozrief sa na to a opravit'.
Z: lng. Zuzana Kopasová
Mqr. Zsolt Barczi
interpeláciu smeruje k Mgr. Geðkovej, resp. L. Galambosovej: uZ aj v minulosti
interpeloval ked'sa piital kedy sa bude konat'tradiön¡i Pohár mesta Galanta.
lde o futbalovli turnaj. Dostal vel'mi strohé oznámenie od metodika, 2e konat'
sa bude 2.7. Bol to vel'mi zlii termín, ani on sa nemohol zúðastnit'. V minulosti
zvykli byt' plagáty po meste, blivalo to vel'ké ðportové podujatie, zvykli byt'
propozície, pozvánky. Teraz vðetko absentovalo. Chyibajú mu informácie
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kol'ko druzstiev bolo pozvanfch, kol'ko sa zúðastnilo, aké muzstvá boli
pozvané, aké ceny boli, öi vystupovali aj maZoretky alebo niekto. Vöetko bolo
pod rúskom tajomstva.

Lucia Galambosová: podujatie sa konalo, nazvalo sa to len tréning. Pohár sa bude
konat' v zime, v sportovej hale. Uröite budete oboznámení. Viac povedaf nevie, tieto
informácie dostala od primátora.

Mgr. Zsolt Barczi: v pozvánke, resp. v oznámení nebola reö o tréningu.

Lucia Galambosová: áno, ale nepoðítalo sa s tym, ze prídu len 2 druzstvá.

Mqr. Zsolt Barczi

lnterpelácia k lng. Kopasovej: öi je vypracovaná projektová dokumentácia
parkovania na Sídl. SNP 968 za bfvalfm Biliard barom. V akom ðtádiu je
parkovisko? Ako vidí termín realizácie parkoviska. V akom je to ötádiu.

lng. Zuzana Kopasová: Je pripravená komplexná projektová dokumentácia. Podl'a
môjho vedomia som Vám preposlala celú vlkresovú dokumentáciu aj s rozpoötom.
Realizácia je závislá od rozpoÕtu mesta, kol'ko je schopné vynaloZit na vybudovanie
d'alðích parkovacích státí

Zodoovecl

é na MsZ

Mqr. Zsolt Barczi

áno len si spomína, 2e bolo povedané, Ze projektová dokumentácia uZ nie je
platná. Mal problém s poöítaöom, Ziada zaslat'eöte raz.

f

ng. Zuzana Kopasová: Mgr. Barczimu zaslat' opätovne celú vfkresovú

dokumentáciu aj s rozpoötom.

Z: lng. Zuzana Kopasová
ako sa postúpilo s bezpeön1imi priechodmi, öo uz bolo aj schválené. Pfta sa
v akom je to stádiu.
lng. Zuzana Kopasová: pripravuje sa súfaZ na dodanie bezpeönfch priechodov.
Zodpovedané na MsZ
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Mqr. Peter Kolek
So vöetk¡imi interpeláciami sa na neho obrátili oböania aZ na jednu tá je jeho, ale tú
poloZí aZ neskôr.

-

lnterpelácia k vfkopovfm prácam na Sídl. JAS, ktoré sa vykonávajú pod
stromami v trávnatej ploche. Obyvatelia sa p¡itajú o aké práce sa jedná, lebo
neboli informovaní.

lng. Zuzana Kopasová: vfkopové práce predpokladá, 2e ide

o líniovú stavbu
je
uloZenia optického kábla alebo
to roz5írenie prevádzky TlMl-lNTO. Nevie presne,
ktorú öast'myslí. Ked'pod stromamije to líniová stavba optického kábla.

Zsolt Takáð: Mal dojem, 2e tam budujú 2 parkovacie státia.
Mgr. Peter Kolek: kto? Naöierno si robí rozðírenie parkovacích státí?
f

ng. Zuzana Kopasová: bola to

poZiadavka oböanov. Preveria

to

a odpovedia

písomne.

Doplñujúca otázka my nevieme, kto nám rozkopáva trávnaté plochy pod
stromami na sídliskách, my nevieme povedat', kto nám rozkopal tak hlboké
jamy? To je neskutoöné.
Z: lng. Zuzana Kopasová

Zsolt Takáð: on nemá o tom vedomost', 2e by priöla oficiálna Ziadost' o rozðírenie
parkoviska na JASe. Nevie öi niekto z úradu má.

lng.Zuzana Kopasová: bolo vydané povolenie na rozðírenie.
Mgr. Peter Kolek: a komu?

lng. Zuzana Kopasovâ. z hlavy to nevie povedat', preto presnú informáciu

písomne.

podá

Z: lng. Zuzana Kopasová

Mgr. Peter Kolek: Vy si neviete spomenút kto podal Ziadost'o rozðírenie parkoviska
na Sídl. JAS? Súkromná osoba alebo nejaká spoloönosf?
lng. Zuzana Kopasová: vie, 2e to bolo na podnet obðanov.
Mqr. Peter Kolek

Sídl Zorniöka: otvorilo sa tam detské ihrisko, za ktoré treba pod'akovat
vöetkfm zainteresovanym. Av5ak rodiöia si tam vöimli nadmernli vfskyt
potkanov. Je potrebné to preverit', prípadne zopakovat' deralizáciu, ak je to
moZné alebo sa pozriet' na zmluvu s prísluðnou firmou ði to vie realizovat
v záruönych podmienkach.

lng. Zuzana Kopasová: pokúsia sa reklamovat'

u dodávatel'a v rámci zâruönych
Z: lng. Zuzana Kopasová

podmienok.
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Zsolt Takáö:

-

preveroval to a v rámci prívalov¡ich daZd'ov sa znaöne vyplavili priestory pod
mestom a je to prirodzená reakcia potkanov z tfchto priestorov ujst'.
V znaönom mnoZstve vyliezli na povrch. Treba poZiadat' o opätovné uloZenie
jedov na potkany.
Z: lng. Zuzana Kopasová
PaedDr. Peter Cernú
faktická - nesúhlasí, Ze vplyvom daZd'ov. On uZ 2 x interpeloval nedostatoönú
deratizáciu napr. åelezniöná stanica, okolie kontajnerov. V poslednom öase 12 roky dozadu sa deratizácia neurobila kvalitne a toto je vfsledok celého. Je to
zanedbané predchádzajúce obdobie. K lng. Kopasovej, hovoríte, Ze pokúsime
sa reklamovat'. Povedzte mi, budeme reklamovat' alebo nebudeme
reklamovat', ale nie,2e pokúsime sa. Treba jasne povedat'.

lng.Zuzana Kopasová
uZ

sme reklamovali na podnet oböanov, uZ sme 2 x deratizovali

Mgr. Peter Kolek:
uZ 2 x hovoril, Ze spoloönost' to nespravila tak ako to mala urobit'. Reklamácia

je na mieste. Ak sa potkany objavujú cez deñ znamená, 2e strácajú
svetloplachost'. Je to kalamitnf v¡iskyt. Majme to na pamäti.

Mqr. László Biró

Problémy pretrvávajú uZ dlhé obdobie a stále sa k tomu vraciame. Ziada
prednostu vykonaf nápravné opatrenia na úrade, aby sa s deratizáciou uZ
nieöo spravilo. Nie je to prehnaná poZiadavka poslancov, aby bola v meste
vykonaná dôsledná deratizácia. A je to kalamitnf stav. Je to smie5ne ked' sa
kaädy mesiac bavíme o nedôslednej deratizâcä.
Z: Mgr. Miroslav Psota
lnterpelácia k stavu, ktorli je na uzemí mesta a kton¡i súvisí s osádzaním
káblov. Je uZ tliZdeñ po osadení opticklich káblov a nie sú eöte zakopané
vöetky jamy. lde o sídliská Clementisové Sady, JAS a ul. Bratislavská. Plita sa
kedy budú finálne upravené priestory danou spoloönost'ou tak ako jej boli
odovzdané pred realizáciou. To znamená so zatrávnením atd'. Ci eöte plánujú
nieöo osádzat'. Ak nie, aby boli upovedomeni,2e priestor je potrebné zosúladit
s uröitfmi normami.

lng.Zuzana Kopasová

vsetky rozkopávkové stavby optického kábla sú priebeZne monitorované
a kontrolované. Spätné úpravy sa kontrolujú tak, 2e ak mesto nie je spokojné
so spätnfmi úpravami, dodávatel' sa musí vrátit' a spätne upravif v zmysle
rozkopávkového povolen ia.
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Zodpovedané na MsZ
Mgr. Peter Kolek

má tomu rozumief tak, Ze

je uZ prevedená finálna úprava v tlich

lokalitách,

ktoré spomenul?

lng.Zuzana Kopasová
aj ked' je uZ finálna úprava, ak je nedostatoöne urobená, dodávatel' sa musí
vrátit' a spravit ich ako poZiada mesto alebo v zmysle rozkopávkového
povolenia.

Mgr. Peter Kolek

-

na JASe je asi metrová jama do nínry

a Clementisove Sady

sú lie?

v katastrofálnom stave.

lng. Zuzana Kopasová
- vteme

Mqr. László Biró
K autobusovej zastávke pri parku. Je v dezolátnom stave. Obidve vfplne sú uZ
vykopnuté. Pôsobí to neesteticky nielen pre návötevníkov parku, ale aj pre
záujemcov o svadobné fotenie. Kedy to bude realizované? Boli na to
schválené aj financie. Dajme to aspoñ do elementárneho poriadku.

lng.Zuzana Kopasová
Finanöné prostriedky boli schválené vo vföke 10000 EUR s tym,2e pôvodne
sa rátalo s 5000 Eurami do mestskej öasti Nebojsa, ale táto cena öiní len
samotnú cenu zastávok, ale nezahiña cenu stavebnfch prác, odstránenie
pôvodnej zastávky, stavebné práce, uloZenie novej zastávky na pôvodné
miesto, spätné úpravy terénu. Momentálne je vysút'aZené len dodanie
zastávok do mestskej öasti Nebojsa a zastávky v Galante sa budú len
opravovaf. Má informácie, dohoda s TsMG je taká, Ze vðetky zastávky na
tizemi mesta budú oöistené a umyté v priebehu budúceho tyädña.
Zodpovedané na MsZ

Zsolt Takáð
diza¡n zastávok pri parku je tragédia. Podl'a môjho názoru doleZitej5ie je
vymenif zastávky v Galante sú viac vyuZívané.
Mgr. Andrej Tábori
nesúhlasí. Zastávky do prímestskej öasti bola dlhod obát poäiadavka. Pri parku
sú v stra5nom stave, ale sú modernej5ieho öt¡ilu. Ale v mestskej ðasti sú z ,,
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oného" reZimu, jedna padá dole a druhá je odhnitá. Jeho názor je zastávky pri
kastieli treba pretriet' a dat' jej farby totoZné s oplotením. Je to menej
nákladné.
Mgr. Peter Kolek

-

zastávky sa budú zbytoöne umfvat', ked'sú vybité vfplne

PaedDr. Peter Öernú
ak sa zastávky v meste nebudú menit z dôvodu finanöniich prostriedkov, naöo
tu máme TsMG, nech odstránia staré zastávky a nie p¡itat financie na
odstránenie. Hambil by som sa pftat peniaze na to, aby sa zastávky odstránili.
K vstupniim priestorom do TC Galandia: Dozorná rada svojho öasu v rámci
zníåenia prevádzkovfch nákladov navrhla, aby sa vyplo verejne osvetlenie
v tejto lokalite. Avðak leraz tam dochádza k takému stavu, 2e je tam tma
a kontajnery, ktoré sú vonku umiestnené, I'udia v hojnom poöte vyuZívajú na
vyhadzovanie vlastného odpadu. Robí sa tam skládka. Otázka na konatel'ku öi
je moZné kontajnery umiestnit'do vnútra areâlu? Okrem toho je to zaburinené,
na parkovísku je poðkodená dlaäba, chiiba tam roðt. Je to tam nebezpeöné aj
na chodenie nielen pre autá. Myslí odvodñovací äl'ab. Pod totálnou tmou tam
parkuje sluZobné vozidlo ROOMSTER. Je len otázka öasu, kfm sa tam nieöo
stane. Jeho otâzka na konatel'ku znie ako je zabezpeöeny teraz areá|. StráZi
ho niekto alebo je to rieöené SBS sluZbou? Chodia tam aj príslu5níci mestskej
polície, ale pri vsetkej úcte k nim, nemôZu tam byt' stále. Pfta sa ako to
budeme rie5if?

lveta Michaliková

je

k stráZeniu a zabezpeöeniu budovy,
to zahrnuté aj v prevádzkovyich
nákladoch bezpeðnost' ochrany budovy, máme spoloönost', ktorá je napojená
na pult. A je to nielen poruöenie a vstup do priestoru signalizáciou, ale aj proti
poZiaru. Spoloönost aj vyjde ked' je alarm. SluZobné auto parkuje pri budove
lebo je tam kamera a snaZia sa nesvietit' a nemíñat' elektriku kvôli financiám.
Ku kontajnerom, presne si vöimli, öo povedal poslanec Kolek. Odpad my
nevynáöame a nám ho napiñajú. Budúci tyädefr sme to mali v úmysle spáchat.
K parkovisku, minulli rok pred otvorením letnej sezóny sme ho dali celé
zrekonðtruovat'. Vöetko bolo v poriadku, krásne opravené, odtokové ål'aby,
zvodidlá. V zimnom období tam priöli LaLké vozidlá, ktoré to naruðili. Tento rok
nie je za öo opravif parkovisko, ale bolo postriekané proti burine. SnaZíme sa
udrZiavat' aj vonkajsie priestory sa kosia. KrádeL neobchádza ani Galandiu,
kosaöku si poZiöiavajú zo SSZ.

Mgr. Peter Kolek

-

je zabezpeöená stráZna sluZba?
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lveta Michaliková

-

áno na pult, v lete sú aj fyzicky

Mgr. Peter Kolek

-

Kto vykonáva túto sluZbu?

lveta Michaliková
PACTA GROUP. Od roku 2007 je s nimi uzatvorená zmluva a platíme zato.

Mgr. Peter Kolek

-

príde mu to v tejto kritickej sítuácii nevfhodné

lveta Michaliková
nemôZeme si dovolit teraz odhlásif túto sluZbu, ked'máme na pult aj poZiarnu
signalizáciu. Vykomunikovala vel'mi dobrú cenu na toto obdobie, cena je
zníZená o polovicu oproti predchádzajúcemu obdobiu.

Mgr. Peter Kolek

rozumie, ale nechápe naöo tam chodia aj mestskí policajti. Odporúöa
prehodnotit' situáciu. Máme dobré skúsenosti s mestskou políciou. Vöetky
objekty máme napojené na mestskú políciu, sme s nimi absolútne spokojní.

lveta Michaliková
rozumie tomu, öo sa tfka vonkaj5ích priestorov. UvaZovala o tom, aj sa
rozprávala s náöelníkom MsP. Len oni nezbadajú, Ze niekde zateká, mohlo by
to vyvolat poZiar. A práve kvôli tomu, Ze spoloönost' dokâåe zabezpeöit
budovu proti poZiaru a vstupu E z inlich öastí, kde majú signalizáciu si myslí,
2e za 120 EUR/mesaöne je to vel'mi sluöne vykomunikovaná cena, 2e sme
napojení priamo na pult, ked'sa nieöo deje.
Mgr. Peter Kolek

-

má iny nâzor
PaedDr. Peter Gern¡f

-

od kedy sú napojenf na centrálny pult?
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lveta Michaliková
od otvorenia v roku 2OO7

PaedDr. Peter Cernf

-

atá

kosaöka öo zmizla tomu nerozumie. Asi

je zbytoöne vyhodenfch

120

EUR,

lveta Michaliková

kosaöku máme zaparkovanú v garâäi, ktorá bola postavená dodatoöne
adodnes tam nie je zavedenyi alarm aza rok mojej pôsobnosti som to
nedokázala zabezpeöit', ale poist'ovña to uhradila.

Zodpovedané na MsZ
aedDr. Peter
lnterpelácia - k osadeniu dopravnej znaöky Zétkaz státia na Ul. 29. augusta. Pri
vstupe do tejto ulice je osadená dopravná znaöka upozorñujúca na zâkaz
státia, ale tym, Ze tam teraz vznikla nová ulica Cankova záhrada, ktorá podl'a
jeho vedomostí ruöí znaöku, za touto znaökou to vodiöi vyuZívajú a zaöína¡ú
parkovat na tej úzkej ceste vpravo. Je potrebné porozmfðl'at' nad
pokraöovaním znaöky alebo ju vyznaöit'v celom rozsahu dodatkovou tabul'ou.

lng. Zuzana Kopasová

-

dopravné znaöenie sa doplní

Z: lng. Zuzana Kopasová

-

v súvislosti s informovaním obyvatel'ov prostredníctvom médií
informovanie
o Galantskfch trhoch. Konkrétne oslovila ho RTV Krea, ktorú podl'a neho
sleduje dostatok obyvatel'ov nie tak ako to bolo interpretované na sociálnej
sieti, oslovili ho, aby nieöo povedal k trhom. Aj tak spravil. lnformoval
o kultúrnych programoch, spoplatnení atd', LenZe potom chceli, aby
pokraðoval v informovaní o stánkoch, predajcoch a pod. Povedal, 2e on nie je
kompetentny, nech oslovia prísluËného pracovníka MsÚ. Odpoved' bola, Ze
pracovník by aj odpovedal, ale dostal zákaz od Statutára mesta. Preto sa pfta,
öi si oböania mesta nezaslúZia aspoñ o tak zásadnom podujatí ako sú
Galantské trhy byt' informovaní, öi si nezaslúZia byt informovaní o dopravnfch
vflukách, o otváracích hodinách, o poplatkoch. V minulosti to blivalo normálne
a samozrejmé. NemôZe to fungovat' tak, Ze hnevám sa na Vás Krea,
ospravedlñte sa mi azakazujem zamestnancom vyjadrovat'sa. Toto asi nie je
správne rieðenie.
lnterpelácia

na vel'mi závaZné skutoönosti mesta momentálne najmä
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lng. Zuzana Kopasová
kaädy rok boli obchádzkové trasy zverejnené na webovom portáli mesta
Galanta. Takisto to bude aj tento rok a na základe dne5nej dohody na
Riaditel'stve trhov to bude zverejnené aj v mestskom rozhlase.
Zodpovedané na MsZ
Mgr. Peter Kolek

-

nepovaZuje
uznesenie.

za dostatoöné informovaf len na web portáli a dáva návrh na

Uznesenie

Mestské zastupitel'stvo v Galante

ukladá

prednostovi

MsÚ

informovat' prostredníctvom dostupnlich

masovo-

komunikaönfch prostriedkov vrátane regionálnej televízie KREA o podujatí
Galantské trhy 2016 z hl'adiska dopravnej vliluky prípadne d'alðích podstatnich
organ izaönfch informácií.
Z: Mgr. Miroslav Psota
T: ihned'
PaedDr. Peter Cern¡?

niekto dostane zákaz informovat' o GT v médiách. Nerozumie

tomu.
Predpokladá, 2e primátor mesta bude iniciovaf öo najviac hovorit do médií,
dávat' informácie.

Mqr. Zsolt Barczi
K lng. Kopasovej: boli schválené poöty zastávok rovnako ako bezpeönostné
priechody. Vy ste sa potom vyjadrifi, Ze je to nepostaöujúce, tak sme to potom
pri
preschválili, navföili sme rozpoöet. Takf ist¡i postup mal byt
autobusovych zastâvkach. Mali ste sa vyjadrit', 2e financie sú nepostaöujúce.
Treba navyðit'finanöné prostriedky a nie polemizovat'öije to potrebné alebo to
nie je potrebné. Bolo to schválené uznesením MsZ aj podpísané primátorom
mesta. Treba komunikovat's poslancami, informovat'ich, aby vedeli reagovat'.

aj

lnq. Franti5ek Gaulieder
k lng. Kopasovej: kedy bude realizované detské ihrisko na Sídl. JAS

lng.Zuzana Kopasová
bola ukonöená sút'a2. Firma bola oslovená, aby predloZila svoje hracie prvky,
ktoré tam chce osadit', lebo bola vypracovaná projektová dokumentácia
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a specifikácia a sút'aZ bola pripravená na zâklade projektovej dokumentácie
a niektore prvky nie sú v súlade s vyhlásenou sút'aZou. Momentálne to
prebieha, ale v sút'a2i bola realizácia najneskôr do konca septembra.

Zodpovedané na MsZ

lnq. Frantiðek Gaulieder

Ja som mal od Vás informâciu,2e vjúli sa zaöne realizovat'detské ihrisko
a najneskôr do mesiaca bude opravené. UZ vtedy hovoril, Ze deti potrebujú
ihriská najmä cez letné prázdniny a nie cez ðkolskf rok. Zrejme taká odpoved'
nie je dostaöujúca.
podnet oböanov z RuZovej ulice, aby sa preveril stav chodníka na ul. RuZovej
lebo sa tam idú I'udia pozabíjat'.
K náöelníkovi MsP: robíte tzv." ochranu
zriad'ovatel'om alebo ktoré objekty patria n¡sU?

objektov, zariadení, ktoqich

Miroslav Grell, náðelník MsP

-

áno, sú to hlavne ökolské zariadenia

lng. Franti5ek Gaulieder
okrem toho robíte aj ochranu infch objektov ako sú tieto zariadenia, pre
fyzické alebo právnické osoby?

Miroslav Grell
áno robíme. Aj pre fyzické aj pre právnické osoby. lde o objekty, ktoré boli
v minulosti napadnuté a doöasne sa monitorujú.
lng. FrantiËek Gaulieder

-

na základe akého zmluvného vzt'ahu monítorujete tieto objekty?

Miroslav Grell
je to bez zmluvného vzt'ahu, je to öisto z prevencie
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Ing. Frantiðek Gaulieder
nie je to dostaöujúca odpoved', myslí si lebo oböania, ktorí mali tieZ napadnuté
objekty by mohli túto sluZbu tieZ vyZadovat'od MsP.

Miroslav Grell
pokial' má znalost' ide o 3 objekty, ktoré
o exekútorskf úrad a2fyzické osoby.

sú takto kontrolované. lde

lng. Frantiðek Gaulieder
z öoho ste vychádzali lebo oböania nemajú vedomost', 2e by mestská polícia
monitorovala taketo objekty. Treba to dat'do právneho stavu.

Miroslav Grell
nevidí dôvod preöo to nerobif takúto öinnost' je to ich povinnosf

Ing. Frantiðek Gaulieder
Kaädy oböan má takéto právo? Oböania nemajú o tom vedomosf , 2e mõiu
poíiadal o monitorovanie svojich objektov.

Miroslav Grell
samozrejme, kaädy má takéto právo. Boli takéto poziadavky, zareagovali na
ne a vyhoveli im. Bolo to aj v spolupráci s policajnfm zborom, monitorovat
takéto objekty.
Zodpovedané na MsZ
MVDr. Gábor Pallya

-

3 x úkolujete mesto na vykonanie deratizâcie má za to, Ze aj spoloönosf
Bysprav vykonáva deratizáciu vZdy vtedy ked'mesto deratizuje. Ked'mesto
bude deratizovat' 10 x, ale spoloönost', ktorâ mâ v správe byty po meste, aj
bytové druZstvo a ostatné firmy nebudú v tom istom ðase deratizovaf,
deralizácia stráca úöinok. Odporúöa prijat' uznesenie, aby mesto vyzvalo
v5etky firmy a spoloönosti na území mesta deratizovat' koordinovane, vtedy to
bude spíñat'úöel.

lng. Frantiöek Gaulieder
doplñujúca poznámka k informovanosti
a bude to vybavené

7tL

-

staðí zvolaf tlaöovú konferenciu, 1-2

Mor. J

GáI

lnformoval o dosiahnutom medzinárodnom úspechu Ziaka ZS SNP Galanta
Martina Repu v pol'skom Lowitzi.

r. Peter Kolek
v akom stave je vyiberové konanie na hovorcu mesta?

Mgr. Miroslav Psota
boli 4 prihláöky, s kazdfm bol uskutoönenii pohovor. Nebol vybrat¡i anijeden
uchádzaö.
Zodoovedané na MsZ

Uznesenie
Mestské zastupitel'stvo v Galante

ukladá
prednostovi MsÚ informovat'prostredníctvom dostupnfch masovo-komunikaönlch
prostriedkov vrátane regionálnej televízie KREA o podujatí Galantské trhy 2016
z hl'adiska dopravnej vfluky prípadne d'al5ích podstatn¡ich organizaönfch informácií

Hlasovanie

Prítomní:

Za:
Proti:
ZdrLalo sa

T: ihned'
12
11

Nehlasovalo:

0
0
1

Bod ð. 12 -Prloo ienkv a oodnetv súvisiace s ðin

u samospravv

p. Klðovanskf - obðan
- pita sa öi billboardy Galandia sú vo vlastníctve mesta alebo sú v prenájme?

Zsolt Takáö
- je to majetok mesta
p. Klðovansk¡i - obðan
- pyta sa öi mesto musí vysút'aZit'aj drobné stavebné úpravy?
- na ulici Nemocniðnej sa zdvihla hustota premávky, platítam rfchlost'5Okm/hod. má
poZiadavku, aby sa na v5etky vstupné kriZovatky. ul. Esterházyovcov - Nemocniöná,
Slneöná, Safárikova- Prieöna, Jilemnického - Safárikova -Sportová umiestnila DZ
lP 2BA a lP 2BB zaöiatok a koniec obytnej zóny s poötom 10 DZ. Zároveft navrhol
zjednosmernit'ulicu Nemocniönú a prieönu smerom na Kaufland.
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Zsolt Takáð
- z öasti súhlasím s obytnou zónou, ale uröite by som nesúhlasil so sjednosmernením
ulíc. Odovzdal slovo náöelníkovi MsP.
Miroslav Grell - náðelník MsP
- dáva do pozornosti, Ze vobytnej zóne je zâkaz státia t.z.,2e vobytnej zóne nie je
moZné parkovat' pred domom treba to zvá\it'. Je to z cestného zákona ö. 8/2009
Zb.z

.

p. Klðovansk¡? - obðan
- obyvatel'om by sa mal Zivot spríjemnit tam, kde Zijú

Miroslav Grell - náõelník MsP
- v obytnej zone sa môZu deti hrat' na ceste
Mgr. László Biró
- zona 30 je tieZ na ulici Krásnej. Ved' toto je minimum, öo by sa tu dalo spravif

.

MVDr. Gábor Pallya
- je na zvâZenie obytná zóna, robí to problém aj na Ulici na Strande. Treba
pouvaZovat' nad umiestnením retardérov resp. zníZil r¡ichlost' na 3Okm/hod.

Mgr. László Biró
- k poZiadavke p. Klöovanského

- zóna 30 je opodstatnená

p. Stojan - obðan
- pôvodne chcel konfrontovat' p. primátora, ale nakol'ko nie je tu prítomnyi chce
o tomto oboznámit' poslancov MsZ. Pán primátor si to uröite vypoöuje a dá mu
k tomu odpoved'. Jedná sa o K-PRESSO na ulici Hodskej + Spoloðenstvo Plus 6BJ
p retrvávaj ú ci p rob lém so sú krom n ou kana i záciou
- prosí o odpoved'v zmysle info zákona
I

Milan Biöan
- k vybudovaniu multifunkðného ihriska v Hodoch - tento zétmer je vel'mi
chvályhodnli, dobrii. Avöak z hl'adiska technického prevedenia dáva do pozornosti
preverif stav z dôvodu nekvalitného dodania materiálov a nekvalitne odvedenej
práce. Teraz je ihrisko nefunköné. Lokalita - umiestnenie ihriska tieL nie je
najðt'astnejðie rieðenie. K ihrisku majú pripomienky oböania susediaci s ihriskom.
V Hodoch máme iné vhodné miesta na umiestnenie takéhoto ihriska.
má k tomu viacej pripomienok.
Zsolt Takáö
- poprosím reagovat' na toto ihrisko, pretoZe aj na sídlisku Sever je podobn! problém,
ktoryi sa rie5i

lng. Zuzana Kopasová
- öo sa tyika multifunköného ihriska v Hodoch úplne s Vami súhlasím p. Biðan povrchy
sme reklamovali firma spravila obhliadku. Realizátor trvá na tom, Ze ihrisko je
funköné. Stavbu sme neprevzali a Ziadame v rámci reklamácií celf povrch
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multifunköného ihriska na rovnak¡i farebn¡i odtieñ a rovnakú vii5ku

Zsolt Takáð
- potvrdzujem to aj na sídlisku Sever

Mgr. Peter Kolek
- P¡ita sa, öi táto firma prichádza do úvahy s realizáciou aj na sídlisku JAS?
lng. Zuzana Kopasová
- nie
p. Knapp - obðan
- P¡ita sa preöo je tak málo prítomnfch poslancov zastupitel'stva?

Zsolt Takáð
- neprítomní poslanci MsZ majú plánovanú dovolenku, Nie je zvykom,
období zasadá MsZ.
p. Knapp - oböan
- k oslave v¡iroöia 71. vyroöia SNP - nízka úöast' poslancov MsZ
- obrátil sa na hlavného kontrolóra mesta o zvfðenie kontroly v meste
dotaz na poslanca Mgr. Benkovicsa zo ðkolského ihriska
a znepríjemñujú im Zivot

-

2e v letnom

ich íiaci

ru5ia

Zsolt Takáð
- toto predsa nemáte podloZené p. Knapp
VáZené dámy, VâZení páni vyöerpali sme program 2A. zasadnutia MsZ,
d'akujem za aktívnu úöast'a vyhlasujem toto zasadnutie za ukonöen

Mgr. Mi

Takáö
viceprimátor mesta

Psota
prednosta MsÚ Galanta

Overovatelia:

Mgr. Jozef Gál
Mgr. Andrej Tábori
Zapísala: Alena Deáková
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