Záznam
zo zasadnutia legislatívno-právnej komisie MsZ Galanta
konaného dňa 21. januára 2019

Prítomní: viď prezenčná listina
Neprítomný ospravedlnený: JUDr. Ing. Aprád Barczi

Program zasadnutia :
1. Otvorenie
2. Návrh VZN mesta Galanta č. .../2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Galanta č. 107/2005 o pravidlách hospodárenia s bytmi vo vlastníctve mesta Galanta v
znení VZN mesta Galanta č. 2/2007, č. 21/2008, č. 46/2009, č. 3/2016 a č. 29/2018
3. Návrh VZN mesta Galanta č. .../2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a
prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa alebo žiaka
školského zariadenia so sídlom na území mesta Galanta
4. Rôzne
1. Otvorenie
Predseda komisie, Mgr. Miroslav Psota predstavil nových členov legislatívno-právnej komisie,
novozvoleného prednostu MsU Galanta, a privítal všetkých prítomných. Oboznámil ich s programom
rokovania, ktorý bol členmi LPK jednomyseľne schválený.

2. Návrh VZN mesta Galanta č. .../2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Galanta č. 107/2005 o pravidlách hospodárenia s bytmi vo vlastníctve
mesta Galanta v znení VZN mesta Galanta č. 2/2007, č. 21/2008, č. 46/2009, č. 3/2016 a č.
29/2018
Návrh predložila Mgr. Adriana Molnáriová, vedúca referátu sociálnych vecí a rodiny. Po rozprave
komisia prijala nasledovné uznesenie:
Legislatívno-právna komisia na svojom zasadnutí dňa 21. januára 2019 prerokovala Návrh VZN mesta
Galanta č. .../2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č. 107/2005
o pravidlách hospodárenia s bytmi vo vlastníctve mesta Galanta v znení VZN mesta Galanta č. 2/2007,
č. 21/2008, č. 46/2009, č. 3/2016 a č. 29/2018, a odporúča predložiť návrh na prerokovanie a schválenie
Mestským zastupiteľstvom Galanta s nasledovnými pripomienkami na úpravu textu:

- V ČI. 1 bod 1 úvod textu znie: „ČI. 4a ods. 3 znie: “
- ČI. 1 bod 2 návrhu znie: „V odvolávkach pod čiarou sa vypúšťajú odvolávky č .(8) (9),(l0)’(ll) vrátane
textu“
-ČI. 1 bod 3 návrhu znie: „V ČI. 7 ods. 1 písm. b) sa odvolávka (ll) označí ako odvolávka (8), ktorá
pod čiarou bude znieť: <8)Príloha č. 2 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania
a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.“

3. Návrh VZN mesta Galanta č. .../2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a
prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa alebo
žiaka školského zariadenia so sídlom na území mesta Galanta
Návrh predložila Mgr. Lívia Gešková, vedúca oddelenia spoločenských služieb, ktorá na vysvetlenie
dodala, že oproti predchádzajúcim rokom sa z časti zmenilo aj znenie VZN. Dôvodom je, aby sa
v ďalších rokoch nemuselo tvoriť vždy nové VZN, ale bude sa aktualizovať vždy iba príloha (výška
finančných prostriedkov) na aktuálny kalendárny rok. Po rozprave komisia prijala nasledovné
uznesenie:
Legislatívno-právna komisia na svojom zasadnutí dňa 21. januára 2019 prerokovala Návrh VZN mesta
Galanta č. .../2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej
umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa alebo žiaka školského zariadenia so sídlom na
území mesta Galanta, a odporúča predložiť návrh na prerokovanie a schválenie Mestským
zastupiteľstvom Galanta bez pripomienok.

4.

Rôzne

V tomto bode sa členovia komisie venovali organizačno-technickým otázkam zasadnutí LPK.
Predseda komisie ich informoval o tom, že kompetencia LPK bola rozšírená o činnosť posudzovania
Smernice na verejné obstarávanie. Oboznámil ich s plánom činnosti LPK na rok 2019 - apríl: VZN
o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, september: - Návrh štatútu mesta
Galanta, november: VZN o dani z nehnuteľnosti, VZN o miestnych poplatkoch za komunálny odpad,
VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy,
na dieťa materskej školy a na dieťa alebo žiaka školského zariadenia so sídlom na území mesta Galanta.
Uvažuje sa aj o príprave návrhu VZN o parkovaní, VZN o poplatku za rozvoj, Štatútu Galantských
novín, atď.
Predseda zároveň požiadal členov komisie o priebežnú kontrolu platných VZN, ktoré sú zverejnené na
webovom sídle mesta Galanta. V rámci iniciatívnej funkcie komisie bude komisia navrhovať novely
nariadení, ich zmeny a doplnky. Požiadal členov komisie o predkladanie svojich zistení.
Členovia komisie sa dohodli, že zasadnutia LPK sa budú naďalej uskutočňovať v pondelky v čase
od 15:00 hod., a materiály sa budú takisto naďalej posielať e-mailom a zároveň aj v papierovej forme s výnimkou JUDr. Petra Zelinku, ktorý sa vyjadril, že jemu stačí posielať materiály v elektronickej
podobe.

Mgr. Miroslav Psota
predseda komisie

zapísala: Ingrid Szabó
tajomníčka komisie

V Galante, dňa 2 L 1.2019

