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Zápisnica
zo zasadnutia Komisie kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante
konaného dňa 18. 1. 2012.
Prítomní:
Hostia:

podľa prezenčnej listiny
PaedDr. Henrieta Csemezová – prednostka MsÚ,
Ing. Roman Miklošík – vedúci odd. informatiky

Program:
1) Prerokovanie návrhu výzvy na podanie projektov na poskytnutie dotácií z rozpočtu
mesta v roku 2012.
2) Informatívna správa o využití a vyúčtovaní finančných prostriedkov poskytnutých
občianskym združeniam z rozpočtu mesta v roku 2011.
3) Hodnotenie úrovne internetovej stránky mesta.
4) Vyhodnotenie Vianočných trhov 2011.
5) Rôzne.
Predseda komisie Peter Kolek privítal na zasadnutí komisie hostí a prítomných členov komisie.
1) Prerokovanie návrhu výzvy na podanie projektov na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta
v roku 2012:
Návrh spracovaný oddelením školstva, kultúry a športu MsÚ bol zaslaný členom komisie spolu
s pozvánkou.
Predseda komisie uviedol, že výzva obsahuje všetky podmienky, ktoré komisia na predošlom
zasadnutí schválila, vrátane povinnej elektronickej verzie projektu. Podotkol, že oproti minulému
roku je finančná čiastka určená na poskytnutie dotácií o 6 100 € nižšia.
Prednostka MsÚ PaedDr. Csemezová oboznámila prítomných s tým, že výzva je v súlade so
Všeobecne záväzným nariadením č.1/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Galanta.
Mgr. Kolek uviedol, že výzva je veľmi dobre spracovaná. Vyjadril svoj názor, že výška finančných
prostriedkov (26 000 €) určených na dotácie nie je malá, pre Galantu je primeraná, veď napr. TTSK
má tento rok na podporu kultúrnych a umeleckých aktivít k dispozícii finančné prostriedky určené
na dotácie vo výške 30 000 €.
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante súhlasí s výzvou v predloženom
rozsahu, ukladá oddeleniu školstva, kultúry a športu MsÚ zabezpečiť jej zverejnenie na
webovej stránke mesta. Projekty, ktoré budú spĺňať určené podmienky, budú po
preštudovaní všetkými členmi komisie prerokované na marcovom zasadnutí komisie.
Úloha pre zapisovateľku komisie : Po vykonaní vecnej a formálnej kontroly doručených
projektov, elektronicky doručené materiály spracovať do jedného súboru a doručiť ich
každému členovi komisie prostredníctvom USB kľúča v termíne do 24. 02. 2012. V prípade,
že niektorý projekt bude potrebné z vecných dôvodov vyradiť, informovať členov komisie o
dôvode nesplnenia podmienok.
2) Informatívna správa o využití a vyúčtovaní finančných prostriedkov poskytnutých
občianskym združeniam z rozpočtu mesta v roku 2011:
Materiál, spracovaný oddelením školstva, kultúry a športu MsÚ v tabuľkovej forme, bol zaslaný
členom komisie spolu s pozvánkou. Zapisovateľka komisie doplnila, že všetci príjemcovia dotáciu
už vyúčtovali, zvýraznené projekty boli vyúčtované po termíne.
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante berie na vedomie „Informatívnu
správa o využití a vyúčtovaní finančných prostriedkov poskytnutých občianskym združeniam
z rozpočtu mesta v roku 2011“ bez pripomienok.
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3) Hodnotenie úrovne internetovej stránky mesta:
Predseda komisie Peter Kolek uviedol, že internetová stránka mesta je diametrálne lepšia ako
predtým, avšak navrhol ešte zmeny, ktoré by bolo potrebné podľa jeho názoru urobiť:
- kolónku „Najnovšie články“ zaradiť hore - to sú informácie, ktoré v prvom rade zaujímajú
väčšinu návštevníkov stránky
- v časti „Samospráva“- kolónka „Partnerské mestá“ – doplniť o každom partnerskom meste
aspoň veľmi jednoduchú stručnú informáciu o dátume podpísania partnerskej zmluvy,
prípadne aj oblasť spolupráce, je tam len odkaz na ich stránku
Predseda komisie zároveň navrhol, aby boli zápisnice zo zasadnutí Komisie kultúry
a medzimestských vzťahov MsZ zverejňované na internetovej stránke mesta.
S jeho návrhom súhlasili všetci členovia komisie, PaedDr. Černý podotkol, že bude treba dávať
pozor, aby zverejnené údaje boli v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.
PaedDr. Černý sa priklonil k návrhu, že je potrebné o partnerských mestách uviesť viac informácií,
podľa jeho názoru mesto Liptovský Mikuláš má túto oblasť na web stránke veľmi pekne
spracovanú.
Pán Takáč oznámil, že reakcie na novú web stránku mesta sú pozitívne, chýba síce fórum, ale nie
v tej forme ako predtým, keď bolo umožnené diskutovať anonymne. Vývoj stránky je vtedy účelný,
ak prevádzkovateľ vie zareagovať na požiadavky a podnety. Odporučil, aby aspoň jeden rok
prebiehal monitoring stránky, čo sa týka návštevnosti, najnavštevovanejších stránok a pod., mohlo
by sa to polročne vyhodnocovať na komisii.
Vedúci odd. informatiky Ing. Miklošík ubezpečil prítomných, že pripomienky, ktoré odzneli od
členov komisie budú v rámci možností akceptované.
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante berie na vedomie hodnotenie
úrovne internetovej stránky mesta s pripomienkami, ktoré odzneli.
4) Vyhodnotenie Vianočných trhov 2011:
Podrobný materiál spracovaný MsKS bol doručený všetkým členom komisie spolu s pozvánkou.
Mgr. Kolek oboznámil prítomných, že MsKS zabezpečilo propagáciu a kultúrny program
Vianočných trhov, bol realizovaný aj program z partnerského mesta Mikulov.
PaedDr. Csemezová uviedla, že tento program ako aj občerstvenie pre účinkujúce deti
vyfinancovalo mesto zo svojho rozpočtu. Oddelenie ŠkKaŠ MsÚ zabezpečilo výzdobu stromov na
námestí a výzdobu vestibulu MsÚ prostredníctvom škôl a školských zariadení.
Pán Takáč uviedol reakcie zo strany predajcov a občanov – chýbala reprodukovaná hudba v čase,
keď nebol kultúrny program, nebolo upratané okolo stánkov, chýbali niektoré praktické veci, ako
napr.WC, alebo lepšie označenie, kde sa nachádzajú. Trhy by mali trvať dlhšie a začať v skoršom
termíne, prípadne by sa mali spojiť s predajnými trhmi vo vnútri MsKS.
Mgr. Kolek navrhol, či by nebolo vhodné v budúcnosti umiestniť tieto trhy na nádvorie
neogotického kaštieľa v parku, tak ako oslavy Mikuláša.
PaedDr. Černý vyjadril svoj názor, že takejto akcii dodá atmosféru počasie, čo žiaľ, tentoraz
nevyšlo. Toto podujatie potrebuje vytvoriť si tradíciu, nebolo by vhodné hľadať iné miesta. Súhlasí
s tým, že by mali trvať dlhšie, tradíciu tvorí aj predaj typického vianočného tovaru a nie oblečenia.
Nie je za to, aby sa vianočné trhy spájali s komerčnými predajnými trhmi vo vnútri MsKS.
PaedDr. Csemezová tiež uviedla, že by nebolo šťastným riešením vianočné trhy organizovať na
nádvorí kaštieľa, je to od ruky, v prípade zlého počasia by tam bolo blato, odradili by sme
predajcov. Boli rôzne nápady, ako spoločné rozsvietenie vianočného stromčeka, ale to by bolo
potrebné realizovať skôr, napr. v prvú adventnú nedeľu.
Pán Sabo Tomáš konštatoval, že rozloženie stánkov nebolo dobré, od cesty nebolo vidieť nič, za
stánkami stáli ešte autá predajcov.
Pán Keppert oznámil, že na tento problém parkovania áut predajcov bolo poukázané už pri
realizácii GT. V súvislosti s vianočnými podujatiami pochválil a kladne hodnotil aktivitu členov
MsP – varenie kapustnice pre bezdomovcov dňa 31. 12. 2011.
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Pán Takáč navrhol, či by nebolo dobré predsa len v budúcnosti uvažovať o zabezpečení nejakého
programu a stánkov s občerstvením počas Silvestra na Mierovom námestí. Ohňostroj bol perfektný,
bolo tu veľké množstvo ľudí.
PaedDr. Černý podotkol, že občania mesta by si určite vážili, keby ich o polnoci uvítal príhovorom
primátor mesta, prípadne iný zástupca za mesto
Predseda komisie oznámil, že počas Vianočných trhov boli dva stánky permanentne zatvorené.
Nepovažuje za vhodné v tom istom období, v takomto malom meste, organizovať dva trhy, jeden na
námestí a druhý na mestskom trhovisku. Odporučil v budúcnosti zatraktívniť Vianočné trhy, urobiť
ich pre občanov zaujímavými, napr. ľadovou plochou, rozsvietením vianočného stromčeka.
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante berie na vedomie „Vyhodnotenie
Vianočných trhov 2011“ s pripomienkami, ktoré odzneli.
5) Rôzne:
a)
Pán Keppert pripomenul, že v mesiaci marec 2012 je 20. výročie GN, inicioval, aby toto číslo vyšlo
ako jubilejné. Zároveň oznámil, že 17. 4. 2012 si pripomenieme 20. výročie otvorenia
zrekonštruovaného renesančného kaštieľa.
PaedDr. Csemezová oboznámila prítomných, že mesto pripravuje na 19. 4. 2012 podujatie
v renesančnom kaštieli k 20. výročiu GN, podobného rázu ako to bolo pri 15. výročí.
Mgr. Kolek uviedol, že aj MsKS pripravuje podujatie k 20. výročiu otvorenia RK – 20 rokov
výstavnej činnosti v renesančnom kaštieli.
b)
Predseda komisie oboznámil prítomných, že v týchto dňoch vzniká nové občianske združenie
v Galante, ktoré je zamerané na záchranu neogotického kaštieľa, spolu s pánom Keppertom
a pánom Takáčom sú členovia prípravného výboru a zakladajúci členovia.
Pán Keppert podotkol, že to bude samozrejme v úzkej spolupráci s mestom a pamiatkarmi.
Pán Takáč uviedol, že na investora sa čaká už dlhší čas, aj v zahraničí 86 % takýchto budov bolo
zrekonštruovaných z iniciatívy občianskych aktivistov. Pripravuje sa internetová stránka tohto
projektu, kde budú občania informovaní. Na marcové zasadnutie komisie predloží tento projekt, sú
dobré prísľuby napr. sponzorské zabezpečenie lešenia na celú dobu rekonštrukcie, kontajnera,
finančný prísľub asi vo výške 45 000 €. Zaregistrovalo sa 86 ľudí na brigádnické práce upratovanie, čistenie a pod. , 80 % všetkých prác je fyzická brigádnická práca, 20 % odborná,
umelecká. Je treba motivovať ľudí na záchranu kaštieľa, podľa vyjadrenia pamiatkarov je potrebné
začať s rekonštrukciou v priebehu 10 rokov.
Termín ďalšieho zasadnutia komisie je 7. 3. 2012 ( v stredu), bude spresnený pozvánkami.

Peter K o l e k v. r.
predseda komisie

V Galante dňa 19 . 1. 2012
Zapísala: E. Poláková

