Zápisnica
zo zasadnutia Komisie kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante
konaného dňa 15. 04. 2019
Prítomní:
Predseda komisie:
Členovia komisie:
Ospravedlnení:
Ďalej boli prítomní:
Hostia:
Zapisovateľka komisie:

Mgr. Peter Kolek
PaedDr. Anna Piláriková, Milan Bičan, Peter Tomič, Bohuslav Laššu
PaedDr. Peter Černý, Rudolf Mézes
Mgr. Ján Kolek-riaditeľ MsKS, Mgr. Lívia Gešková-vedúca oddelenia
spoločenských služieb 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) Informácia o príprave celomestských osláv 1. mája.
3) Priebežná informácia o príprave XXXV. ročníka Galantských trhov.
4) Priebežná informácia o príprave monotematickej izby Karola Duchoňa.
5) Rôzne (o.i. Návrh zmeny VZN č.14/2008 o evidencii pamätihodností mesta Galanta)
1) Kontrola plnenia úloh:
a) Prizývať na rokovanie komisie k materiálom, ktoré sa týkajú MsKS aj Mgr. Jána Kolekariaditeľa MsKS. Z: zapisovateľka komisie
Úloha zostáva stála, na rokovanie bol riaditeľ MsKS prizvaný.
b) Informovať členov komisie v prípade, že dôjde k akejkoľvek zmene v súvislosti
s pripravovaným jubilejným podpisom partnerskej zmluvy s mestom Tótkomlós.
Z: Mgr. Amrichová
Úloha zostáva v sledovaní, zatiaľ neprišlo k žiadnym zmenám.
c) Zabezpečiť na dnešné zasadnutie komisie cenové ponuky na vyhotovenie mestského
suveníru podľa víťazného návrhu „Ruka priateľstva“ v dvoch alternatívach-z ušľachtilých
materiálov (sklo a bronz) a z materiálu, ktorý tvorí prototyp. Z: Mgr. Gešková
Mgr. Gešková – informovala, že prototyp suveníru vyhotovila firma artline s. r. o., obrátila sa preto
telefonicky na konateľa firmy pána Mrvu. Uviedol, že vyhotoviť „Ruku priateľstva“ by vedeli
z rovnakého plastu ako je prototyp, alebo z priehľadného plastu. V žiadnom prípade nevedia
zabezpečiť fúkanie alebo liatie zo skla, tak isto nevedia vyhotoviť vežičku kaštieľa z bronzu, iba
z plastu. Bolo by možné vyhotovenie suveníru v dvoch veľkostiach.
Dohodla sa s pánom Mrvom na zaslaní cenových ponúk na 50 ks v menšej veľkosti
z nepriehľadného plastu a 20 ks vo väčšej z priehľadného plastu. Cenové ponuky zatiaľ neboli
dodané.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante požiadala Mgr. Geškovú
o informovanie komisie na ďalšom zasadnutí po doručení cenovej ponuky.
2) Informácia o príprave celomestských osláv 1. mája:
Materiál spracovaný MsKS bol doručený všetkým členom komisie spolu s pozvánkou.
Mgr. Ján Kolek – uviedol, že tohtoročné májové oslavy sú rozvrhnuté už tradične na dva dni.
Prvý deň – Stavanie mája - 30. 04. 2019 na Mierovom námestí pred MsÚ, od 17.00 hod. sa
uskutoční kultúrny program, ktorý si pripravili galantské základné školy, následne o 18.00 hod.
stavanie májového stromu.
1

Druhý deň – 01. 05. 2019 sa na mestskom amfiteátri uskutočnia oslavy 1. mája. Od 13.00 hod do
cca 19.30 hod. je zabezpečený rozsiahly kultúrny program, v ktorom vystúpia rôzne folklórne
a tanečné súbory, speváci, mažoretky a na záver Dychový orchester mesta Galanta.
Uviedol, že celkovo bude cca 500 účinkujúcich. Hlavným sponzorom programu je TESCO,
zabezpečí občerstvenie pre všetkých účinkujúcich. Ďalej uviedol, že dnes sa uskutočnila porada
k tomuto podujatiu so všetkými spoluorganizátormi.
Upozornil na skutočnosť, že parkovisko pred amfiteátrom je v dezolátnom stave, bolo by potrebné
v spolupráci s TsMG zabezpečiť vyrovnanie terénu. Bude potrebná aj spolupráca s MsP-označenie
a ohradenie tohto priestoru, aby tam neparkovali vozidlá.
p. Tomič – navrhol uvažovať v budúcnosti o vyasfaltovaní tohto priestoru pred amfiteátrom.
Mgr. Peter Kolek – poďakoval všetkým školám za kultúrny program, ktorým sa zapoja
do prvomájových osláv a požiadal o tlmočenie poďakovania komisie riaditeľom škôl.
Zároveň požiadal zástupcov mesta o tlmočenie požiadavky náčelníkovi MsP o nevyhnutnej potrebe
prítomnosti a spolupráce MsP pri stavaní májového stromu.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante prerokovala „Informáciu
o príprave celomestských osláv 1. mája“, materiál berie na vedomie a odporúča:
- informovať MsP o potrebe zabezpečenia usporiadateľskej služby na podujatí Stavanie mája
- vedúcej oddelenia komunálnych služieb a životného prostredia zabezpečiť v spolupráci
s TsMG vyrovnanie terénu a upratanie parkoviska pred amfiteátrom
3) Priebežná informácia o príprave XXXV. ročníka Galantských trhov:
Mgr. Peter Kolek – informoval, že nové skutočnosti nenastali, okrem tých, ktoré komisia už
schválila, kultúrny program je zazmluvnený, vrátane rokovaní o dodatočných programoch.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante prerokovala „Priebežnú
informáciu o príprave XXXV. ročníka Galantských trhov“, ktorú berie na vedomie.
4) Priebežná informácia o príprave monotematickej izby Karola Duchoňa:
Mgr. Peter Kolek – uviedol, že dostal za úlohu zvolať úvodné stretnutie osobitnej komisie na
vytvorenie monotematickej izby Karola Duchoňa. Informoval, že po dohode s Mgr. Amrichovou sa
rozhodol zvolať toto stretnutie až po schválení finančných prostriedkov na realizáciu izby Karola
Duchoňa mestským zastupiteľstvom, ktorého rokovanie sa uskutoční koncom mesiaca.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante prerokovala „Priebežnú
informáciu o príprave monotematickej izby Karola Duchoňa“, ktorú berie na vedomie.
5) Rôzne:
A/
Mgr. Peter Kolek – podal informáciu, že MsKS organizuje filmové predstavenie s názvom
„Náčelník“, ktoré je pripravené pre dobrovoľníkov Behu Galantou a uskutoční sa 16. 04. 2019
o 18.00 hod. Je to od distribučnej spoločnosti ITA film za pevné požičovné 100 €+DPH, ktoré
Mestskému kultúrnemu stredisku uhradí mestský úrad.
Mgr. Gešková – uviedla, že oddelenie zašle objednávku, na základe ktorej MsKS vystaví faktúru.
B/
Návrh zmeny VZN mesta Galanta č.14/2008 o evidencii pamätihodností mesta Galanta.
Materiál spracovaný vedúcou OSS bol doručený všetkým členom komisie spolu s pozvánkou.
Mgr. Gešková – v krátkosti predložila materiál a vysvetlila návrh na zmenu VZN.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante prerokovala „Návrh zmeny
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č.14/2008 o evidencii pamätihodností mesta
Galanta“, materiál berie na vedomie bez pripomienok a o d p o r ú č a ho Mestskému
zastupiteľstvu v Galante schváliť v predloženom rozsahu.
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C/
Mgr. Peter Kolek – predložil žiadosť štatutárneho zástupcu MO-Matice slovenskej Ing. Lehotského
adresovanú členom Komisie kultúry a medzimestských vzťahov a Mestskému zastupiteľstvu
v Galante. MO Matice slovenskej v nej požaduje zvýšenie pridelenej dotácie na projekt „Vatra
zvrchovanosti“ zo sumy 1 100 € na pôvodne žiadanú sumu 2 060 €.
Predseda komisie uviedol svoj osobný názor, že ak by komisia dotáciu zvýšila, vznikol by tu
precedens toho charakteru, že každý jeden žiadateľ môže požiadať o navýšenie na pôvodne žiadanú
sumu. Komisia financie prerozdelila a snažila sa vyhovieť žiadostiam ako to len bolo možné.
Rezerva bola na základe uznesenia komisie ponechaná v prvom rade na prípadné podujatia, ktoré
by sa vyskytli nad rámec plánovaných finančných prostriedkov na rôzne mestské podujatia.
p. Poláková - podotkla, že dotáciu je možné poskytnúť len do výšky 80 % z celkových nákladov
na projekt, čo v prípade tohto projektu MO Matice slovenskej činí 1 968 €, takže poskytnutie
dotácie vo výške 2 060 € by nebolo možné.
Členovia komisie sa pripojili k názoru Mgr. Koleka ohľadne možnosti vzniknutia precedensu
a keďže výzva bola uzatvorená a vyhlásenie ďalšej výzvy sa neplánuje, neodporučili žiadosti
vyhovieť.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante prerokovala žiadosť MO-Matice
slovenskej v Galante o navýšenie pridelenej dotácie na projekt „Vatra zvrchovanosti“
zo sumy 1 100 € na pôvodne žiadanú sumu 2 060 € a n e o d p o r ú č a žiadosti vyhovieť
z dôvodu, že Výzva č.2/2019 bola uzatvorená a vyhlásenie ďalšej výzvy sa zatiaľ neplánuje.
Úloha pre zapisovateľku komisie: zaslať odpoveď MO-Matice slovenskej v tomto znení.
D/
p. Laššu – uviedol, že OZ pre Hody organizuje projekt VI. Deň detí v Hodoch, kde prišlo k zmene
termínu podujatia z 08. 06. 2019 na 01. 06. 2019, opýtal sa, či je potrebné oznámiť zmenu?
p. Poláková – zmenu termínu je potrebné nahlásiť písomne, OZ pre Hody má na toto podujatie
pridelenú dotáciu a v zmluve musí byť uvedený správny termín konania podujatia.

Termín nasledujúceho zasadnutia komisie bude upresnený pozvánkami.

Mgr. Peter Kolek v. r.
predseda komisie

V Galante dňa 16. 04. 2019
Zapísala: Eva Poláková
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