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ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych
pamiatok, dopravy a verejného poriadku MsZ konanej na MsÚ Galanta
dňa 27.2.2020
V Galante dňa 2.3.2020
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Predseda komisie p. Zsolt Takáč privítal prítomných a otvoril zasadnutie komisie. Nakoľko
niektoré materiály boli predložené na rokovanie dodatočne, komisia sa uzniesla na
nasledovnom programe:
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Otvorenie
Vyhodnotenie činnosti MsP za rok 2019
Zmena ÚPN č.7, Mgr. Adrián Iványi - k. ú. Hody
Zmena ÚPN č.7, Mgr. Adrián Iványi, Mgr. Andrea Iványiová - k. ú. Galanta
Zmena ÚPN č.7, Občianskeho združenia pre znovupostavenie zbúranej kaplnky v
Galante
Návrh VZN mesta Galanta o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených
úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Galanta
Analýza rozpočtu ORM za rok 2019
Plán investičnej výstavby mesta Galanta na obdobie 2019-2022- vyhodnotenie investičnej
výstavby za rok 2019
Nájomné byty – informatívna správa
Sanácia TC Galandia – informatívna správa
Projekt OZ MAS – výmena cyklostojanov
Multifunkčné ihrisko Nová doba
Nabíjacie stanice pre elektromobily
Návrh VZN mesta Galanta o ochrannom pásme pohrebiska
Návrh VZN mesta Galanta, ktorým sa mení a dopĺňa Prevádzkový poriadok pre
pohrebiská
Návrh VZN mesta Galanta na zmenu a doplnky VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi
Návrh VZN mesta Galanta, ktorým sa ustanovujú podrobnosti súvisiace s držaním psov
na území mesta Galanta
Obnova pamätníka padlým hrdinom SNP na ul. Šaľskej
Diskusia
Záver

K bodu č.2
Vyhodnotenie činnosti MsP za rok 2019
Materiál predložil: Miroslav Grell
Komisia správu o činnosti MsP za rok 2019 prerokovala a jednohlasne zobrala na vedomie.
K bodu č.3
Zmena ÚPN č.7, Mgr.Adrián Iványi - k.ú. Hody
Materiál predložila: Eva Vašáková
Komisia prerokovala žiadosť na zmenu funkčného využitia územia na plochy obytného
územia rodinných domov na pozemkoch registra CKN v k. ú. Hody:
- parc.č. 698, zapísaná v LV č. 3577, výmera 9 751 m2, orná pôda
- parc.č. 701, zapísaná v LV č. 3577, výmera 9 048 m2, orná pôda
- parc.č. 702, zapísaná v LV č. 3577, výmera 9 051 m2, orná pôda
- prc.č. 725, zapísaná v LV č. 3577, výmera 9 751 m2, orná pôda
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- p.č. 699, zapísaná v LV č. 3516, výmera 9 749 m2, orná pôda
- p.č. 700, zapísaná v LV č. 3516, výmera 27 855 m2, orná pôda
- p.č. 726, zapísaná v LV č. 3516, výmera 9 747 m2, orná pôda
- p.č. 729, zapísaná v LV č. 3516, výmera 4948 m2, orná pôda
a stotožnila sa s nesúhlasným stanoviskom mesta Galanta. S predloženou žiadosťou
o zmenu ÚPN jednohlasne nesúhlasí.
Komisia prerokovala žiadosť na zmenu funkčného využitia územia na plochy obytného
územia rodinných domov na pozemku registra CKN v k. ú. Hody:
- p.č. 766, zapísaná v LV č. 3529, výmera 35 155 m2, orná pôda
a stotožnila sa s nesúhlasným stanoviskom mesta Galanta. S predloženou žiadosťou
o zmenu ÚPN jednohlasne nesúhlasí.
K bodu č.4
Zmena ÚPN č.7, Mgr. Andrea Iványiová, Mgr. Adrián Iványi - k.ú. Galanta
Materiál predložila Eva Vašáková
Komisia prerokovala žiadosť na zmenu funkčného využitia územia na plochy obytného
územia rodinných domov na pozemkoch registra KN-E v k. ú. Galanta:
- p.č. 990/1, zapísaná v LV č. 3429, výmera 66 687 m2, orná pôda
- p.č. 992, zapísaná v LV č. 3429, výmera 7 514 m2, trvalý trávnatý porast
a stotožnila sa s nesúhlasným stanoviskom mesta Galanta. S predloženou žiadosťou
o zmenu ÚPN jednohlasne nesúhlasí.
Komisia prerokovala žiadosť na zmenu funkčného využitia územia na plochy obytného
územia rodinných domov na pozemkoch registra KN-E v k. ú. Galanta:
- p.č. 980, zapísaná v LV č. 3927, výmera 11 795 m2, orná pôda
- p.č. 982/1, zapísaná v LV č. 3927, výmera 42 795 m2, orná pôda
a stotožnila sa so súhlasným stanoviskom mesta Galanta. S predloženou žiadosťou o zmenu
ÚPN jednohlasne súhlasí.
K bodu č. 5
Zmena ÚPN č.7, Občianske združenie pre znovupostavenie zbúranej kaplnky v Galante
Materiál predložila Eva Vašáková
Komisia žiadosť Občianskeho združenia pre znovupostavenie zbúranej kaplnky prerokovala
a vydala následné stanovisko: Komisia navrhuje pripraviť do budúceho zastupiteľstva dve
alternatívy na umiestnenie repliky zbúranej kaplnky. Alternatíva A – pozemok parcela
registra CKN č. 1845, 1846, 1847, 1848 (pozemky za ZUŠ). Pri tejto alternatíve je potrebné
zmeniť ÚPN mesta Galanta. Alternatíva B – pozemok parcela registra CKN č. 1857/2
(pozemok pod budovou CVČ, ktorá by sa zbúrala). Pri tejto alternatíve nie je potrebné meniť
ÚPN mesta Galanta. S týmto návrhom súhlasia štyria členovia komisie, jeden člen komisie
sa zdržal hlasovania
K bodu č. 6
Návrh VZN mesta Galanta o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na
vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Galanta
Materiál predložila Eva Vašáková
Komisia návrh VZN prerokovala. Štyria členovia komisie boli za návrh VZN, jeden člen
komisie sa zdržal hlasovania. Zároveň na návrh Ing. Arch. Slahučku komisia odporúča mestu
Galanta pripraviť koncepciu etapizácie plateného parkovania na území mesta Galanta.
K bodu č. 7
Analýza rozpočtu ORM za rok 2019
Materiál predložila Eva Vašáková
Komisia materiál prerokovala a jednohlasne ho berie na vedomie.
K bodu č. 8
Plán investičnej výstavby mesta Galanta na obdobie 2019-2022- vyhodnotenie
investičnej výstavby za rok 2019
Materiál predložila Eva Vašáková
Komisia materiál prerokovala a jednohlasne ho berie na vedomie.
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K bodu č. 9
Informatívna správa – Nájomné byty
Materiál predložila Eva Vašáková
Komisia materiál prerokovala a jednohlasne berie informatívnu správu na vedomie. Zároveň
komisia žiada aby bola informovaná o postupe prác na ďalšom zasadnutí komisie.
K bodu č. 10
Informatívna správa – Sanácia TC Galandia
Materiál predložila Eva Vašáková
Komisia materiál prerokovala a jednohlasne berie informatívnu správu na vedomie. Zároveň
komisia žiada aby bola informovaná o postupe prác na ďalšom zasadnutí komisie.
K bodu č. 11
Projekt OZ MAS – výmena cyklostojanov
Materiál predložila Eva Vašáková
Komisia materiál prerokovala a jednohlasne súhlasí s predloženým materiálom.
K bodu č. 12
Multifunkčné ihrisko Nová doba
Materiál predložila Eva Vašáková
Komisia materiál prerokovala a jednohlasne súhlasí s realizáciou multifunkčného ihriska
v danej lokalite.
K bodu č. 13
Nabíjacie stanice pre elektromobily
Materiál predložila Eva Vašáková
Komisia materiál prerokovala, jednohlasne odporúča mestu vypracovať koncepciu
umiestnenia lokalít nabíjacích staníc pre elektromobily. Spracovaný materiál žiada opätovne
prerokovať na komisii.
K bodu č. 14
Návrh VZN mesta Galanta o ochrannom pásme pohrebiska
Materiál predložila Mgr. Daniela Amrichová
Návrh VZN mesta Galanta o ochrannom pásme pohrebiska stanovuje ochranné pásmo
pohrebiska na 50 m. Za návrh VZN sú štyria členovia komisie, jeden sa zdržal hlasovania.
K bodu č. 15
Návrh VZN mesta Galanta, ktorým sa mení a dopĺňa Prevádzkový poriadok pre
pohrebiská
Materiál predložila Mgr. Daniela Amrichová
Návrh VZN mesta Galanta, ktorým sa mení a dopĺňa Prevádzkový poriadok pre pohrebiská
komisia prerokovala a berie ho jednohlasne na vedomie.
K bodu č. 16
Návrh VZN mesta Galanta na zmenu a doplnky VZN o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Materiál predložila Mgr. Daniela Amrichová
Návrh VZN mesta Galanta na zmenu a doplnky VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi komisia prerokovala a všetci prítomní členovia sa zdržali
hlasovania o návrhu.
K bodu č. 17
Návrh VZN mesta Galanta, ktorým sa ustanovujú podrobnosti súvisiace s držaním
psov na území mesta Galanta
Materiál predložila Mgr. Daniela Amrichová
Návrh VZN mesta Galanta, ktorým sa ustanovujú podrobnosti súvisiace s držaním psov na
území mesta Galanta komisia prerokovala. Za návrh VZN sú traja členovia komisie, jeden sa
zdržal hlasovania.
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K bodu č. 18
Obnova Pamätníka padlým hrdinom SNP na ul. Šaľskej
Materiál predložila Eva Vašáková
Komisia prerokovala návrh obnovy a jednohlasne odporúča zrealizovať obnovu pamätníka.
Predseda komisie Zsolt Takáč poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončil.

Zsolt Takáč
predseda komisie
Zapísal: Slavomír Javor

