ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie finančnej a správy majetku MsZ v Galante,
konaného dňa 12.05.2021 o 16.00 hod. v zasadačke MsÚ Galanta
Prítomní:
Predseda finančnej komisie:

Peter Závodský

Členovia finančnej komisie:

Mgr. László Biró
Zuzana Gauliederová
Ing. Štefan Marczibányi
Gabriel Molnár
Ing. Augustín Popluhár
JUDr. Peter Zelinka
Mgr. Katarína Kluchová

Zapisovateľka finančnej komisie:

Program:
1) Zahájenie
2) Výročné správy za rok 2020
a) SŠZ
b) MSKS
c) TSMG
3) Záverečný účet mesta a výročná správa mesta Galanta za rok 2020
4) Žiadosti nájomcov nebytových priestorov v správe MsKS o zľavu z nájmu za obdobie
sťaženého užívania od 01.01.2021
5) Návrh VZN mesta Galanta č. ..../2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Galanta č.
15/2020 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
6) Návrh na I. úpravu rozpočtu TSMG na rok 2021
7) Žiadosť o finančnú podporu mesta na opravu cintorína
8) Návrh na III. úpravu rozpočtu mesta Galanta na rok 2021
9) Prehľad čerpania finančných prostriedkov – reprezentačné za rok 2020
10) Žiadosť o zníženie nájmu k NP na Mierovom nám. 940/1, Galanta/LANDISTAV s.r.o.
11) Žiadosť o predĺženie nájmu k NP na ul. Hlavná 946, Galanta/Alpha Pro Tel
12) Žiadosť o predĺženie nájmu k NP na ul. Hlavná 944, Galanta/Zita Popluhárová-ATIZ
13) Žiadosť o súhlas s prenajatím časti nebytového priestoru na ul. Hlavná 946, Galanta tretej
strane/REKONY s.r.o.
14) Žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta – MAXNETWORK, s.r.o.
15) Návrh na odpredaj pozemkov formou verejnej obchodnej súťaže
16) Žiadosť o odkúpenie mestského pozemku/Tibor Hatvani
17) Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – OZ Poďme spolu športovať
18) Žiadosť o stanovisko k návrhu na darovanie nehnuteľného majetku
19) Nájomné byty – informatívna správa
20) Sanácia TC Galandia – informatívna správa
21) Prevod správy majetku do SŠZ – Multifunkčné ihrisko na sídl. Nová Doba
22) Žiadosť o prijatie daru – oplotenia detského ihriska/Ing. Augustín Popluhár
23) Vyúčtovanie plateného parkovania za MsÚ, MsKS a OD Mladosť za obdobie od 1.1.2021 –
30.04.2021
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24) Tvorba Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Galanta na roky 2021-2027
s výhľadom do roku 2030
25) Návrh platu hlavného kontrolóra mesta
26) Návrh platu primátora mesta
27) Rôzne
28) Záver
Predseda komisie navrhol upraviť program komisie nasledovne:
• bod č. 9 prerokovaný v rámci bodu č. 3
• zlúčiť body č. 7 a č. 8
• body č. 25 a č. 26 deleguje na prerokovanie poslaneckému grémiu
K bodu č. 1:
Zasadnutie komisie viedol predseda komisie p. Peter Závodský, ktorý privítal všetkých
prítomných na zasadnutí komisie, oboznámil prítomných s programom rokovania a zahájil
rokovanie.
Okrem členov finančnej komisie MsZ boli prítomní Okrem členov finančnej komisie MsZ
boli prítomní Peter Paška – primátor mesta, Ing. Juraj Srnka, PhD.- prednosta MsÚ, Ing.
Beáta Katonová - vedúca finančného a majetkového odd., Mgr. Daniela Amrichová - vedúca
OKSaŽP, Eva Vašáková – vedúca ORM, Mgr. Ivan Szolga – vedúci odd. právneho a VO,
Mgr. Adriana Molnáriová – odd. spoločenských služieb, Mgr. Zuzana Morovičová – vedúca
OVaVS, Mgr. Lívia Gešková – vedúca odd. spoločenských služieb, Ing. Roman Miklošík –
informatik, MVDr. Gábor Pallya – hlavný kontrolór mesta, Mgr. Peter Kolek a Andrea
Csölleová – za MsKS, Ing. Ján Poľakovský a Anna Novotná - za TsMG, Štefan Varga a Eva
Vargová - za SŠZ, Ing. Rita Kubíková – za DD Patria,Martin Fukas – konateľ spoločnosti
Bysprav spol. s r.o., Zoltán Szelle – konateľ spol. Galandia s.r.o.
K bodu č. 2:
Výročné správy za rok 2020
a) SŠZ – predkladal p. Varga
b) MSKS - predkladal Mgr. Kolek
c) TSMG – predkladal Ing. Poľakovský
Pripomienky:
Ing. Popluhár:
− uviedol, že pre hlavného kontrolóra vyplynula na decembrovom zasadnutí úloha
predkladať k jednotlivým výročným správam stanovisko, nakoľko bez jeho kladného
stanoviska nebudú výročné správy predkladané; dotazoval sa hlavného kontrolóra
ohľadom týchto stanovísk
MVDr. Pallya:
− uviedol, že pri podkladoch, ktoré sú mu zo strany mesta predkladané sú zahrnuté aj
príspevkové organizácie; stanovisko pri záverečnom účte mesta je komplexné
P. Závodský:
− požiadal hlavného kontrolóra o predloženie krátkej informácie pre MsZ k jednotlivým
výročným správam s odvolaním sa na generálne stanovisko
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a) SŠZ:
Finančná komisia výročnú správu SŠZ za rok 2020 berie na vedomie a odporúča
MsZ schváliť predloženú výročnú správu bez pripomienok.
b) MSKS:
Finančná komisia výročnú správu MsKS za rok 2020 berie na vedomie a odporúča
MsZ schváliť predloženú výročnú správu bez pripomienok.
c) TSMG:
Finančná komisia výročnú správu TSMG za rok 2020 berie na vedomie a odporúča
MsZ schváliť predloženú výročnú správu bez pripomienok.
Finančná komisia zároveň žiada hlavného kontrolóra mesta o predloženie
stanoviska k jednotlivým výročným správam s odvolaním sa na generálne stanovisko.
za návrh: 5 členovia komisie
K bodu č. 3:
Záverečný účet a výročná správa mesta Galanta za rok 2020
K bodu č. 9:
Prehľad čerpania finančných prostriedkov – reprezentačné za rok 2020
- predkladala: Ing. Katonová
Finančná komisia predložený záverečný účet mesta s výročnou správou za rok 2020
vrátane rozpočtových organizácií (DD Patria a školských zariadení) a návrh na
usporiadanie výsledku hospodárenia berie na vedomie a odporúča predložiť MsZ na
schválenie bez pripomienok.
Finančná komisia zároveň berie na vedomie prehľad čerpania finančných
prostriedkov na položke - reprezentačné za rok 2020.
za návrh: 4 členovia komisie
zdržal sa: 1 člen komisie
K bodu č. 4:
Žiadosti nájomcov nebytových priestorov v správe MsKS o zľavu z nájmu za obdobie
sťaženého užívania od 01.01.2021
- predkladal: Mgr. Kolek
Pripomienky:
P. Závodský:
− uviedol, že sú viacerí nájomcovia v rôznych mestských organizáciách (MSKS, Bysprav,
SŠZ) a odporúča prijať pre všetkých žiadateľov jednotné pravidlo odpustenia 50% zľavy z
nájmu
Mgr. Kolek:
− uviedol, že sú organizáciou, ktorá nemá absolútne žiadny príjem, požaduje kompenzáciu
odpustených 50%
Ing. Srnka, PhD.
− oboznámil prítomných, že na komisii obchodu odznelo, že niektorí nájomcovi boli zavretí,
niektorí mohli prevádzkovať okienkový predaj, dotazuje sa, či diferencovať zľavy
P. Závodský:
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− odporúča zaviesť univerzálny a transparentný nástroj pomoci tým, ktorí boli zo zákona
zatvorení
Finančná komisia odporúča MsZ schváliť poskytnutie zľavy z nájmu vo výške 50%
každému žiadateľovi, ktorý je v nájomnom vzťahu s ktoroukoľvek mestskou organizáciou
a to na vymedzené obdobie ( kedy zo zákona nemohli byť otvorení).
za návrh: 5 členovia komisie
K bodu č. 5:
Návrh VZN mesta Galanta č. ..../2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Galanta č.
15/2020 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
- predkladala: Ing. Katonová
Pripomienky:
P. Závodský:
− odporúča, aby bol vo VZN vypustený okienkový predaj
Ing. Katonová:
− oboznámila prítomných, že na legislatívno-právnej komisii materiál neprešiel z dôvodu, že
v zmysle § 83 zákona č. 582/2004 Z.z. sa nemajú v priebehu roka uskutočňovať zmeny
VZN
− uviedla, že aj v roku 2020 bol tento postup uznesením schválený
P. Závodský:
− uviedol, ide o snahu pomôcť, toľko rizika znesieme
Ing. Srnka, PhD.
− doplnil, že v zmysle zákona musia byť k 1.1. stanovené zmeny sadzieb, a teda nemôžu sa
počas roka meniť; tentokrát však nejde o zmenu sadzby ale o opatrenie súvisiace s Covid19
MVDr. Pallya:
− uviedol, že legislatívne je to tak, že v priebehu roka sa nemajú meniť sadzby a pravidlá
určené VZN, ale na zmiernenie dopadu pandémie sa to nevzťahuje
Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predložený návrh VZN s pripomienkou
vypustenia vety, že sa zníženie poplatku nevzťahuje na podnikateľské subjekty, ktoré
využívali predaj stravy prostredníctvom výdajného okienka alebo predaja stravy so sebou.
za návrh: 5 členovia komisie
K bodu č. 6:
Návrh na I. úpravu rozpočtu TSMG na rok 2021
- predkladal: Ing. Poľakovský
Finančná komisia odporúča predložiť MsZ na schválenie návrh na I. úpravu
rozpočtu TSMG na rok 2021 bez pripomienok.
za návrh: 4 členovia komisie
zdržal sa: 1 člen komisie
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K bodu č. 7:
Žiadosť o finančnú podporu mesta na opravu cintorína
K bodu č. 8:
Návrh na III. úpravu rozpočtu mesta Galanta na rok 2021
- predkladala: Ing. Katonová
Pripomienky:
P. Závodský:
− nesúhlasí, aby bol bežný rozpočet deficitný, nebude za to hlasovať
− odporúča preskupenie zdrojov tak, aby bol bežný rozpočet kladný
Ing. Katonová:
− uviedla, že je covidový rok a je to povolené
P. Závodský:
− netvrdí, že je to v rozpore so zákonom
− upriamuje pozornosť na prílohu č. 5 – vklad do Galandie, je tu rozpor - názov je
„poskytnutie financií na splatenie faktúr“, a na jednom mieste sa uvádza, že je to
výpožička a na druhom, že ide o vklad do kapitálových fondov
Ing. Srnka, PhD.:
− ospravedlnil sa za textáciu výpožičky, ide o vklad do kapitálových fondov
MVDr. Pallya:
− uviedol, že na iné účely nie je možné kapitálové fondy použiť t.j. na výdavky, úhrady
faktúr a pod.
− neodporúča schváliť úpravu rozpočtu bez toho, aby sa materiál prepracoval
− nekorešponduje textová časť s číslami
− 10.000 € na opravu fontány je zdôvodnená nepriepustnosťou vodnej nádrže, predpokladá,
že takúto netreba opravovať
− zateplenie, sanácia systémových porúch MŠ Sever Galanta – 20.000 € je len na projektovú
dokumentáciu, odporúčal by spracovateľovi aspoň si prečítať to, čo si objednali u Ing.
arch. Aštaryho, ktorý píše, že skeletový systém budovy nevykazuje trhliny ani poruchy
a konštrukcia budovy spĺňa požiadavky... pritom sa v materiáli uvádza, že statika budovy
je v zlom technickom stave...
− na architektonicko - stavebnú časť sa v tabuľke uvádzajú náklady 50.000 €, pritom celkové
náklady sú vyčíslené na 20.000 €
− pri MŠ SNP – zvýšenie energetickej hospodárnosti – predpokladané navýšenie rozpočtu
z hľadiska inflácie a predpokladanej ceny z Verejného obstarávania materiál uvádza vo
výške 3.620.030,80 € - nevie odkiaľ je táto suma
− upriamil pozornosť na citáciu, prečo by bola dobrá prestavba CVČ na materskú školu a to
pri texte kuchyňa a jedáleň: „v poslednom období bol aj na území mesta Senec
zaznamenaný zvýšený počet alergických ochorení“ – predpokladá, že sa nebude sanovať
pre Senecké deti...taktiež posledná veta uvádza: „ Celkový plánovaný počet detí MŠ
Kysucká...“ celé je to skopírované zo Senca
− nesedia čísla, ani čo sa týka krycích listov ponúk na realizáciu opravy Námestia detí –
suma ponuky je 24.000 € a žiada sa na revitalizáciu vnútrobloku 16.000 €
P. Závodský
− materiál obsahuje disproporcie, je neprerokovateľný a nedá sa odporučiť
− odporúča doplniť materiál o výhrady hlavného kontrolóra
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− odporúča Galandii poskytnúť dlhodobú pôžičku bez splátkového kalendára alebo
akékoľvek iné zákonné riešenie
− zvyšovanie kapitálových fondov mimo vlastné imanie na takýto účel sa mu nezdá správny
− odporúča opätovne k úprave rozpočtu zasadnúť v pondelok 17.05.2021, prepracovaný
materiál zaslať komisii najneskôr ráno 17.5.2021
Ing. Popluhár:
− pri Galandii vidí reálne dve možnosti
− neodporúča pôžičku, navrhol by zvýšenie základného imania spoločnosti Galandia s.r.o.
o nutnú hodnotu, t.j. cca 400.000 €
P. Závodský
− je potrebné sa dohodnúť na nejakej finálnej sume, o ktorú by bolo navýšené základné
imanie spoločnosti – je to jedna z možností, nemá však právne vedomie ako sa môže
s týmto naložiť
− je vytvorený časový priestor pre mesto – je tu právne oddelenie prípadne legislatívno
právna komisia
− navrhol dlhodobú pôžičku bez splátok na to, aby bol vytvorený časový priestor
k doriešeniu – poskytnúť finančné prostriedky Galandii a doriešiť formu kapitalizácie či už
do vlastného imania, alebo základného imania
MVDr. Pallya:
− uviedol, že vklad do kapitálových fondov je časovo nenáročný a zvýšenie základného
imania je časovo náročné
− poskytnutie pôžičky a následne ju v priebehu diania kapitalizovať – toto považuje za
okamžité riešenie
JUDr. Zelinka:
− dotazoval sa ohľadne nábytku za 34.000 €, minulý rok v rozpočte bolo schválených 50.000
€ - čo sa stalo s týmito finančnými prostriedkami
E. Vašáková
− vysvetlila problematiku, uviedla, že stavené práce tam nebudú
Ing. Srnka, PhD.
− uviedol k 34.000 €, že sú to prostriedky, ktoré sa refundujú
Ing. Popluhár:
− ohľadom Galandie uviedol, či nestojí za zváženie pri zvyšovaní základného imania
preklasifikovať/riešiť aj ostatné fondy, ktoré sú tam vo vysokej sume, odporúča to riešiť
komplexne
P. Závodský:
− odporúča zvážiť možnosť aktuálnej pôžičky bez splátok pre Galandiu a zároveň pripraviť
návrh na úpravu fondov, t.j. všetky ostatné fondy, kapitálové fondy by sa presunuli do
základného imania
− odporúča zvýšiť rozpočet komisie kultúry a následne poskytnúť židovskej náboženskej
obci dotáciu vo výške 15.000 € na opravu židovského cintorína v Galante
Ing. Marczibányi:
− prezentoval požiadavku z komisie školstva – plánovaný rozpočte je 80.000 € + 30.0000 €
− požaduje navýšenie tohtoročného rozpočtu na stav 130.000 € + 30.0000 € a na budúci rok
180.000€ + 30.0000 €, vzhľadom na to, že majú vysoký investičný dlh

6

Materiál bol predsedom komisie stiahnutý z rokovania, odporúča prepracovať
úpravu rozpočtu, zapracovať všetky odznelé pripomienky a opätovne predložiť materiál na
zasadnutie finančnej komisii dňa 17.05.2021.
K bodu č. 10:
Žiadosť o zníženie nájmu k NP na Mierovom nám. 940/1, Galanta/LANDISTAV s.r.o.
- predkladal: M. Fukas
Materiál bol predsedom komisie stiahnutý z rokovania, bude prerokovaný v rámci
jednotných pravidiel poskytovania zľavy na nájomnom.
K bodu č. 11:
Žiadosť o predĺženie nájmu k NP na ul. Hlavná 946, Galanta/Alpha Pro Tel
K bodu č. 12:
Žiadosť o predĺženie nájmu k NP na ul. Hlavná 944, Galanta/Zita Popluhárová-ATIZ
K bodu č. 13:
Žiadosť o súhlas s prenajatím časti nebytového priestoru na ul. Hlavná 946, Galanta
tretej strane/REKONY s.r.o.
- predkladal: p. Fukas
Materiály bol predsedom komisie stiahnuté z rokovania. V materiáloch absentujú
stanoviská spoločnosti Bysprav a stanovisko právneho oddelenia. Po ich predložení budú
materiály prerokované.
K bodu č. 14:
Žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta – MAXNETWORK, s.r.o.
- predkladal: Mgr. Szolga
Finančná komisia odporúča MsZ schváliť pre žiadateľa zriadenie vecného bremena
na pozemkoch vo vlastníctve mesta Galanta za účelom umiestnenia verejnej optickej
komunikačnej siete v rámci stavby „FTTH_PRÍPOJKA_RICHTÁSKE_POLE“.
Výšku jednorazovej odplaty odporúča stanoviť v zmysle prílohy č. 1 k Zásadám
zriadenia vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta Galanta alebo znaleckým
posudkom.
K bodu č. 15:
Návrh na odpredaj pozemkov formou verejnej obchodnej súťaže
- predkladal: Mgr. Szolga
Pripomienky:
G. Molnár:
− dotazoval sa, či nemôže mesto pozemky samostatne predávať?
Mgr. Szolga:
− uviedol, že bolo lepšie predať to kompletne, predávať to jednotlivo je zdĺhavé
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Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predložený návrh na odpredaj pozemkov
formou verejnej obchodnej súťaže, uhradenie kúpnej ceny odporúča v dvoch splátkach
s tým, že návrh na vklad vlastníckeho práva bude uskutočnený až po uhradení úplnej
kúpnej ceny.
K bodu č. 16:
Žiadosť o odkúpenie mestského pozemku/Tibor Hatvani
- predkladal: Mgr. Szolga
Materiál bol stiahnutý zo zasadnutia komisie, nakoľko pozemky sa budú predávať
komplexne.
K bodu č. 17:
Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – OZ Poďme spolu športovať
- predkladal: Mgr. Szolga
Pripomienky:
P. Závodský:
− uviedol, že keďže ide o technické zhodnotenie mestského majetku, vopred by malo byť
vizualizované ako to bude vyzerať, koľko to bude stáť, doba nájmu pri danom
zápočte...viac informácií by požadoval
JUDr. Zelinka:
− dotazoval sa, či je právne v poriadku, že nebude vyhlásená obchodná verejná súťaž, že je
to dané napriamo
Mgr. Szolga:
− uviedol, že to nie je prvý prípad, bude posudzovaný ako prípad osobitného zreteľa, nie je
to v rozpore so zákonom
Finančná komisia svojím hlasovaním (1 člen za návrh, 4 proti návrhu) neodporúča
MsZ schváliť prenájom priestorov pre žiadateľa.
K bodu č. 18:
Žiadosť o stanovisko k návrhu na darovanie nehnuteľného majetku
- predkladala: p. Vašáková
Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predložený návrh na darovanie
nehnuteľného a hnuteľného majetku v súvislosti s výstavbou IBV Cankova záhrada.
K bodu č. 19:
Nájomné byty – informatívna správa
- predkladala: p. Vašáková
Finančná komisia berie predloženú informatívnu správu na vedomie a odporúča ju
predložiť na rokovanie MsZ.
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K bodu č. 20:
Sanácia TC Galandia – informatívna správa
- predkladala: p. Vašáková
Pripomienky:
E. Vašáková:
− upozornila, že v súvislosti s naviac prácami prišlo k predĺženiu doby výstavby na 285 dní,
t.j v polovici septembra
Z. Szelle:
− dotazoval sa ohľadom rezervy, či sa dajú finančné prostriedky presúvať z jednej
organizácie do druhej
P. Závodský:
− uviedol, že je stanovený limit pre mesto s DPH, pre Galandiu bez DPH; sú to dva
nezávislé rozpočty, nemôžu sa presúvať finančné prostriedky
Z. Gauliederová:
− uviedla, že včera zasadla komisia investičnej výstavby a bolo jej povedané, že na komisii
odznelo, že odchádza stavebný dozor kvôli jej pripomienkam; nepraje si to
Finančná komisia berie predloženú informatívnu správu na vedomie a odporúča ju
predložiť na rokovanie MsZ.
za návrh: 4 členov komisie
zdržal sa: 1 člen komisie
K bodu č. 21:
Prevod správy majetku do SŠZ – Multifunkčné ihrisko na sídl. Nová Doba
- predkladala: p. Vašáková
Pripomienky:
P. Závodský:
− dal do pozornosti, že nie je priložené stanovisko Správy športových zariadení, odporúča ho
doplniť
Ing. Popluhár:
− požiadal vedenie mesta, aby bola zabezpečená intenzívnejšia kontrola na tomto ihrisku
z dôvodu viacerých sťažností – je tam enormný hluk a zvýšený neporiadok
Finančná komisia odporúča MsZ schváliť prevod správy majetku – Multifunkčného
ihriska na sídl. Nová Doba do Správy športových zariadení s pripomienkou priloženia
stanoviska Správy športových zariadení.
Finančná komisia zároveň žiada mesto Galanta o prijatie účinného opatrenia na
zvýšenie dohľadu v okolí tohto ihriska z dôvodu zvýšenej hlučnosti a neporiadku a to
prostredníctvom MsP alebo iných kontrolných orgánov..
K bodu č. 22:
Žiadosť o prijatie daru – oplotenia detského ihriska/Ing. Augustín Popluhár
- predkladala: p. Vašáková
Pripomienky:
JUDr. Zelinka:
− dotazoval sa ohľadom toho z akých dielov je postavený plot
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− uviedol, že v ohlásení drobnej stavby je uvedené, že sa oplotenie zrealizuje z gabiónových
dielcov; je tu rozpor – nie je tam to, čo tam má byť; nie je to v súlade so zákonom
E. Vašáková:
− uviedla, že Obec Dolný Chotár spravila chybu v písaní, stavba nepodlieha kolaudačnému
rozhodnutiu
JUDr. Zelinka:
− uviedol, že chcel tiež realizovať oplotenie venčoviska na sídl. Sever, nerozumie, prečo to
na Severe nie je možné, nedostal odpoveď dodnes z právneho oddelenia ani od primátora
− mohlo sa to urobiť tak, že by mesto prijalo dar a spravilo oplotenie na vlastnom pozemku
E. Vašáková:
− uviedla, že mesto musí spraviť verejné obstarávanie, prieskum trhu
P. Paška:
− uviedol, že mu bude zaslaná písomná odpoveď
Ing. Popluhár:
− upozornil na to, že je uvedená zlá hodnota daru v darovacej zmluve – bez zálohy, hodnota
má byť 1.916,84 €, žiada právnika o opravu v zmluve
− uviedol, že sa zdrží hlasovania
Finančná komisia odporúča MsZ schváliť prijatie daru s pripomienkou uvedenia
úhrnnej výšky faktúry v darovacej zmluve.
za návrh: 6 členov komisie
zdržal sa: 1 člen komisie
K bodu č. 23:
Vyúčtovanie plateného parkovania za MsÚ, MsKS a OD Mladosť za obdobie od 1.1.2021 –
30.04.2021
- predkladala: p. Vašáková
Pripomienky:
P. Závodský:
− dotazoval sa, či vyúčtovanie má vplyv na úpravu príjmu v rozpočte
E. Vašáková:
− uviedla, že relevantné výsledky budú po 2. polroku
P. Závodský:
− odporučil predložiť po 1. polroku informatívnu správa s prípadným návrhom úpravy
rozpočtu
Ing. Popluhár:
− navrhol, či by sa cena parkovného nemohla zvýšiť na úroveň parkovného pri OD
Univerzál; navýšenie odporúča od 1.10. alebo od 1.1.2022
P. Závodský:
− uviedol, že zmena môže byť len Všeobecne záväzným nariadením od 1.1., uvidí sa v máji
– júni aké budú reálne čísla
P. Paška:
− uviedol, že nízky príjem je spôsobený aj tým, že parkovanie bolo zavedené od začiatku
júna, ľudia si zaplatili na polrok, v decembri si predlžovali parkovacie karty, bol to príjem
za vlaňajší rok, dáta opäť nebudú relevantné
− odporúča zvážiť spoplatnenie iných lokalít a nie zdvíhať sadzby
JUDr. Zelinka:
− dotazoval sa ohľadom nulových príjmov za február – marec, či fungovali automaty
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E. Vašáková:
− uviedla, že fungovali; v tých mesiacoch fyzicky nevyberali hotovosť
P. Závodský:
− odporučil vyberať hotovosť raz za mesiac, lebo potom prichádza ku skresľovaniu dát
Finančná komisia berie predloženú informatívnu správu na vedomie.
K bodu č. 24:
Tvorba Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta Galanta na roky
2021-2027 s výhľadom do roku 2030
- predkladal: Ing. Srnka, PhD.
Pripomienky:
Ing. Srnka, PhD.:
− dal pre členov komisie do pozornosti prílohu č. 2 – je tu potreba doplniť členov
pracovných skupín a následne riadiaceho výboru; bol by rád, keby aj členovia finančnej
komisie boli členmi niektorých skupín, vyjadril poďakovanie už prihláseným osobám
P. Závodský:
− požiadal členov finančnej komisie, aby si pozreli personálny matrix do pondelka a dali
informáciu prednostovi MsÚ, keby sa chceli sami zapojiť alebo poznajú ľudí pre danú
oblasť – odborníkov, ktorí vedia byť nápomocní a boli by ochotní sa zapojiť
− uviedol, že sám sa bude v niektorej finančnej oblasti angažovať, považuje PHSR za
dôležitý dokument, k dotazníku sa nevie vyjadriť
Finančná komisia berie na vedomie Tvorbu Programu hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja mesta Galanta a odporúča MsZ, aby prijalo návrhy, ktoré materiál
obsahuje.
K bodu č. 25:
Návrh platu hlavného kontrolóra mesta
Finančná komisia odporúča, aby o návrhu platu rozhodlo na svojom spoločnom
stretnutí poslanecké grémium a návrh predložili na prerokovanie a schválenie MsZ.
K bodu č. 26:
Návrh platu primátora mesta
Finančná komisia odporúča, aby o návrhu platu rozhodlo na svojom spoločnom
stretnutí poslanecké grémium a návrh predložili na prerokovanie a schválenie MsZ.
Predseda finančnej komisie poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí komisii a
ukončil zasadnutie.
Peter Závodský v.r.
predseda komisie
Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová
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