Záznam
z mimoriadneho zasadnutia Komisie obchodu, služieb, cestovného ruchu
a regionálneho rozvoja zo dňa 10.12.2019
V Galante dňa 10.12.2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Predseda komisie Mgr. László Biró v úvode privítal všetkých členov komisie. Otvoril
zasadnutie a predložil návrh programu rokovania doplnený o nový materiál (taxislužby). Takto
upravený návrh programu (viď. nižšie) následne členovia komisie jednomyseľne schválili.

10. december 2019 o 14,30 hod.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Návrh zmeny systému zberu veľkoobjemného odpadu na území mesta Galanta
a mestských častí v roku 2020
Žiadosť o rozšírenie predmetu nájmu - Esterházy Galanta s.r.o.TC Galandia – informatívna
správa
Taxislužby – informatívna správa
TC Galandia – informatívna správa
Rôzne
Záver

K bodu č. 2
Návrh zmeny systému zberu veľkoobjemného odpadu na území mesta Galanta a mestských
častí v roku 2020
Materiál predložil Ing. Poľakovský, riaditeľ TsMG. Predstavil aktuálnu situáciu, silné a slabé
stránky navrhnutých zmien v zbere veľkoobjemného (VO) odpadu.
Mgr. Biró – treba nájsť systém, ktorý bude fungovať. Situácia sa určite nezlepší z roka na rok,
bude to trvať niekoľko rokov, kým sa to naučia a bude potrebná spolupráca aj s MsP. Nesúhlasí
s alternatívou otvorenia zberného dvora (ZD) v nedeľu, vyžaduje si to ďalšie náklady na
zamestnancov.
Mgr. Kolek – zaujímal sa, ktorá alternatíva sa zdá riaditeľovi TsMG lepšia a prečo?
Ing. Poľakovský – prvá alternatíva je nefunkčná bez pomoci MsP, zlyháva. Druhá alternatíva
šetrí financie za nadčasy počas víkendov. Pre TsMG je zaujímavejší spôsob zberu VO odpadu
cez zberný dvor, nakoľko dnes je to o vynášaní celých pivníc, bytov a pod.. v mnohých
prípadoch zastupujú sťahovacie služby, občania to využívajú vo svoj prospech. Bola by to
výhoda pre obyvateľov, aby namiesto zvozu VO odpadu bol zberný dvor otvorený počas celého
týždňa v predĺženom čase. Navrhol dať zber VO odpadu cez prac. týždeň.
Z. Szelle – skrátil by týždeň otvorenia ZD na zber VO odpadu na 3-4 dni.
Mgr. P. Kolek – nesúhlasí s tým, aby boli v meste stanovištia, nie je možné ich odkontrolovať.

Navrhuje odvoz VO odpadu na ZD. Prípadne navrhuje nájsť spôsob pre tých, ktorí si ho nevedia
odviezť sami – starší ľudia, invalidi, obyvatelia mestských častí a pod.. Na stanovištia to
obyvatelia vynášajú preto, lebo si myslia, že za odvoz VO odpadu na ZD musia platiť. Treba
tomu spraviť masívnu reklamu, že odvoz VO odpadu je zdarma počas celého roka.
M. Vargová – väčšina odpadu počas zvozov VO odpadu je stavebný odpad, ten je spoplatnený.
Ing. Poľakovský – VZN mesta je teraz prijatý tak, že je zavedený objemný zber stavebného
odpadu pre fyz. osoby.
Mgr. Amrichová - Tento systém sa zvrháva aj preto, podnikatelia a pod. subjekty nám vyhadzujú
odpad všade. Tiež, že odpad vzniká v priebehu celého kalendárneho roka, nielen na jar a jeseň.
V ojedinelých prípadoch (starí, invalidi) navrhuje, aby sa počas celého roka dalo dohodnúť
s TsMG na odvoze VO odpadu. Zberný dvor je otvorený od utorka do piatku a v sobotu do
obeda. Nepotrebný odpad sa tá odviezť bezplatne okrem stavebnej sute.
Ing. Zeleňák – obáva sa toho, že sa to zvrhne, keď sa udelia výnimky.
Mgr. Biró – navrhuje otvorenie ZD na zber VO odpadu od štvrtku – soboty od 8-18tej hod. bez
poplatkov.
Ing. Poľakovský – navrhol na plagátoch ponechať otvorenie zberného dvora ako je
s označením, že sa zmení spôsob zberu VO odpadu. Spraví sa tomu kampaň cez rôzne médiá.
Stanovisko Komise OSCRaRR:
Komisia predložený materiál prerokovala a jednomyseľne odporučila zmeniť otváraciu dobu
Zberného dvora počas zberu veľkoobjemného odpadu dvakrát ročne od štvrtka do soboty
od 8,00 – 18,00 hod.
Komisia zároveň navrhuje zapracovať zmeny do VZN a predložiť na ďalšie rokovanie komisií
a následne MsZ.
K bodu č. 3
Žiadosť o rozšírenie predmetu nájmu – Esterházy Galanta s.r.o.
Materiál predložil Zsolt Takáč, konateľ spoločnosti.
Mgr. Biró – v rokoch 2006-2010 (severné krídlo, park, oplotenie parku) a následne po roku
2010 sa začali veci dávať do poriadku s kaštieľom. Je toho názoru, keď tam prinesieme aktivitu,
ktorá vráti do kaštieľa život, podporí tento zámer. Uprednostňuje túto cestu, ktorá nezaťaží
mestský rozpočet. Je to dôstojné tomu miestu a hodí sa to tam. Stotožňuje sa so zámerom
investora.
Mgr. Kolek – drží sa svojho vyhlásenia, že každý návrh, týkajúci sa obnovy mestského majetku
z vlastných zdrojov, podporí v prípade, že bude všetko v súlade s administratívou, legislatívou
a pod.. Žiadateľ by si mal dať všetky svoje náležitosti do poriadku, potom jeho zámer podporí.
Zs. Takáč – potrebné stavebné povolenia a dokumenty doloží na mesto – stavebné povolenie,
súhlas od pamiatkarov k terase kaviarne. Vysvetlil niektoré záležitosti s prepočtom rozlohy
priestorov kaštieľa. Navrhol nové premeranie priestorov, ktoré si prenajíma spol. Esterházy
Galanta za účasti pracovníkov mesta. Či bude projekt úspešný, bude vedieť až v júni, do toho
termínu potrebuje doložiť rôzne povolenia. Teraz žiada len o rozšírenie predmetu nájmu
o ďalšie priestory, ktoré po potvrdení úspešnosti projektu Interreg, budú obnovené v rámci
projektu. Mesto to nebude v tomto prípade stáť nič.
E. Vašáková – na základe výmeru plochy navrhuje dodatkom doplniť zmluvu o prenájme,
nakoľko nesedí skutkový stav prenajímanej plochy s rozlohou uvedenou v zmluve.
P. Paška – mesto odošle žiadosť spoločnosti Estreházy, aby spoločnosť vydokladovala potrebné

povolenia. Ak sa to všetko doloží a uprace, budeme sa tomu ďalej venovať.
Zs. Takáč – momentálne žiada len o rozšírenie nájmu. Potrebné dokumenty doloží obratom.
Ing. Zeleňák – zaujímal sa, prečo pri týchto projektoch sa prihlasujú dve samostatné
spoločnosti.
Zs. Takáč - v prvom kole výzvy Interregu sa nemohla prihlásiť súkromná organizácia, maďarský
partner si našiel OZ NKGA sám a oslovil ho. V druhom kole otvorili výzvu aj pre súkromné
spoločnosti a rozhodol sa ísť do toho cez súkromnú spoločnosť, bez potreby spolufinancovania
mestom.
Mgr. Gál – na Slovensku je veľa zrúcanín, mesto sa môže pýšiť kaštieľom, ktorý sa postupne
obnovuje. Investora v jeho zámere podporuje.
Mgr. Biró – v oboch prípadoch ide o zhodnotenie mestského majetku, v druhom prípade to
mesto nebude stáť nič. K záveru požiadal p. Vašákovú, vedúcu ORM, o informáciu k priebehu
prác na J-V veži, ktoré poskytla.
Mgr. Biró – principiálne komisia súhlasí s návrhom. Navrhol teraz nehlasovať, ale predložiť
opätovne do komisie, keď p. Takáč doloží potrebné doklady.
Stanovisko Komise OSCRaRR:
Komisia predložený materiál prerokovala a jednomyseľne ho zobrala na vedomie
s pripomienkou:
- doložiť doklady vyžadované mestom,
a následne predložiť na januárové rokovanie komisie a následne na Mestské zastupiteľstvo.
K bodu č. 4
Taxislužby – informatívna správa
Materiál predložila vedúca ORM, Eva Vašáková. Na základe pracovného rokovania s taxikármi
a MsP došlo k rozhodnutiu – vyčleniť 11 parkovacích miest pred žel. stanicou pre každú
taxislužbu po jednom. Miesta budú spoplatnené ročnou sadzbou 99,98 €, do budúcna
navrhuje zvýšiť aj poplatok vo VZN. Situáciu budú sledovať príslušníci MsP, budú ich pokutovať,
ak nebudú stáť vo svojich boxoch.
Mgr. Kolek – zaujímal sa, čo sa stane v prípade, ak budú vznikať ďalšie taxislužby?
E. Vašáková – mesto má právo nepovoliť zriadenie ďalším taxislužbám. 11 taxislužieb do
Galanty stačí. Navrhuje nepovoliť zriadenie viacerým.
Stanovisko Komise OSCRaRR:
Komisia predložený materiál prerokovala a jednomyseľne ho zobrala na vedomie.
K bodu č. 5
TC Galandia – informatívna správa
Z. Szelle - predložil informatívnu správu, v ktorej sa vrátil k vysvetleniu niektorých úkonov
a výdavkov z predchádzajúcich rokov. Vyjadril nespokojnosť s niektorými úhradami, ktoré sa
mu zdali zbytočné. Zároveň ozrejmil súčasnú situáciu. Teraz sa konajú len práce, ktoré sú
potrebné a nevyhnutné na udržanie termálcenta.
E. Vašáková – dodala, že v rámci VOS (technológia) sa rokuje s výhercom, čakajú na dodanie
dokladov od neho. Stále však dodáva staré certifikáty, čím sa celkové vyhodnotenie VOS
predlžuje.
Stanovisko Komise OSCRaRR:

Komisia predložený materiál prerokovala a hlasovaním 3 za, 1 sa zdržal, ho zobrala na
vedomie.
K bodu č. 6
Rôzne
Mgr. Biró – nakoľko na poslednom MsZ bol za riaditeľa MsKS schválený člen komisie, Mgr. P.
Kolek, poďakoval mu za spoluprácu v komisii a poprial veľa úspechov v riadení MsKS.
Záver
Po prerokovaní všetkých schválených bodov rokovania komisie pán Mgr. László Biró všetkým
prítomným poďakoval za účasť a rokovanie ukončil.
Mgr. László Biró v.r.
predseda komisie
Zapisovateľka komisie: Mgr. Andrea Sláviková v.r.

