
Z á p i s n i c a
z Valného zhromaždenia

Občianskeho združenia Neogotický kaštieľ v Galante
konanej dňa 29.2.2012

v priestoroch severného krídla neogotického kaštieľa

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (adresami – email a číslami telefónov)

Program:
1.  Informácia prípravného výboru o prípravách a vypracovaní stanov 

 Občianskeho združenia Neogotický kaštieľ v Galante (OZNKGA) – 
 Zsolt Takáč, Peter Kolek, Jozef Keppert

     2.   Oboznámenie prítomných so stanovami Občianskeho združenia 
           Neogotický kaštieľ v Galante - OZNKGA

3.  Voľba orgánov OZNKGA
 Oboznámení  prítomných s volebným poriadkom ( v prílohe)
 Správnej rady
 Výkonného riaditeľa
 Sekretariátu
 Kontrolóra
 Manažéra

4.  Diskusia
5.  Záver

K bodu č.1
Zsolt Takáč uviedol dôvody a zámer vzniku OZNKGA. Podnet dala akcia 
v rámci  ktorej  bolo  realizované  večerné  osvetlenie  časti  neogotického 
kaštieľa.  Mnohí  oslovení  bez  zaváhania  poskytli  finančnú a materiálnu 
pomoc. Tento spontánny prejav však niesol so sebou rad nedodržaných 
administratívnych  a povoľovacích  nedostatkov.  Nikto  neuvažoval 
v polohe, že sa jedná o národnú kultúrnu pamiatku, ktorého vlastníkom 
je mesto Galanta. Okolo objektu je chránený park, ktorý požíva tiež určitý 
stupeň  ochrany.  Neboli  projekty  a akcia  nebola  schválená  Krajským 
pamiatkovým  úradom   (KPÚ)  v Trnave  príslušným  orgánom  štátnej 
správy. Náprava bola zjednaná, do Galanty prišla osobne pani riaditeľka 
KPÚ z Trnavy v sprievode svojich dvoch odborníkov a to špecialistom na 
kaštieľ  a odborníčkou  na  park.  Vzhľadom  na  situáciu  záver  bol 
nekompromisný všetky nutné kroky budú dodatočne vykonané. 
Medzičasom sme začali pracovať na stanovách. Vstúpili sme do rokovania 
s primátorom  mesta,  ktorému  sme  okrem  ústnej  prezentácie  našich 
zámerov  sme  predložili  aj  písomnú  variantu  pre  prípravu  dokumentu 
o možnej  spolupráci  mesta  -  vlastníka  a dobrovoľného  združenia  na 
záchranu a obnovu neogotického kaštieľa. Primátor menoval osoby, ktoré 
budú  jednať  s OZNKGA  za  mesto  Ing.  Ladislava  Feketeho,  zástupcu 
primátora,  Ing.  Petra  Aštáryho,  architekta  mesta  a Juraja  Pekaroviča, 
mestského pamiatkara. Primátor, že keď bude legalizovaná zbierka môže 
byť urna umiestnená v priestoroch mestského úradu.
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Vo Volksbank v Galante bol založený účet č. ú. 4 210 284 900/3100 dňa 
03.2.2012. Zároveň sme požiadali pána riaditeľa banky či  by nerozšíril 
naše rady. V umiestnení urny v banke riaditeľ nevidí žiadny problém. 
Oficiálne sme požiadali o pridelenie IČO 42 288 738.
Písomnú  variantu  našich  zámerov  Jozef  Keppert  prerokoval  s Mgr. 
Miroslavom Psotom právnikom mesta.
Pripravujeme oslovenie ďalších ľudí na spoluprácu.
S písomnou variantou našich zámerov boli oboznámení aj prítomní.
Zsolt Takáč prezentoval návrh samostatnej web stránky, ktorá je vo fáze 
prípravy.  Cieľom  web  stránky  bude  poskytovať  informácie 
a transparentne  dokumentovať  v  celej  šírke  činnosť  OZ  NKGA. 
www.nkga.sk bude prístupné verejnosti od 15.marca 2012.

     Stanovy OZNKGA MV SR schválilo dňa 26.1.2012 pod číslom VVS/1- 
900/90 - 390 41, ktoré dostali všetci poslanci MsZ v Galante na zasadnutí 
dňa 28.2.2012.

K bodu č.2

Prítomní v plnom rozsahu schválili Stanovy OZNKGA. 

K bodu č.3

Prítomní jednomyseľne schválili Správnu radu OZNKGA v zložení:
Miroslav Helt, JAS 935/4, 924 01 Galanta
Jozef Keppert, Nová doba 925/17, 924 01 Galanta
Peter Kolek, JAS 934/3, 924 01 Galanta
Ing. Pavol Príhoda, Priečna 29, 924 01 Galanta
Andrea Psotová, Česká1437/20, 924 01 Galanta
Ing. Fridrich Psota, Česká 1437/20, 924 01 Galanta
Ing. Ján Rišňovsky, Priečna 1564/19, 924 01 Galanta
Zsolt Takáč, Hlavná 991/39, 924 01 Galanta

Valné zhromaždenie za výkonného riaditeľa zvolilo Jozefa Kepperta.
Valné zhromaždenie za kontrolóra zvolilo Petra Závodského.
Valné zhromaždenie za členov sekretariátu zvolilo Miroslava Helta a
                                                                Fridricha Psotu. 
Valné zhromaždenie za manažéra OZNKGA zvolilo Zsolta Takáča.

K bodu č.4

Do diskusie sa aktívne zapojili všetci zúčastnení a vyslovili svoje názory 
a nápady  súvisiace  s činnosťou  OZ  NKGA,  ktoré  boli  zapísané  a ku 
ktorým sa v budúcnosti vrátime pri konkrétnych akciách.

2

http://www.nkga.sk/


K bodu č. 5

Záverom Jozef Keppert poďakoval za dôveru a poznamenal, že OZNKGA 
čaká  náročná  práca.  Vyzval  prítomných  aby  zostali  v každom prípade 
neoblomní lebo určite budú aj ťažkosti, ktoré bude možné prekonať len 
v súdržnosti a systematickou prácou. Kaštieľ je symbol Galanty a urobiť 
niečo v záujme záchrany a obnovy objektu určite stojí za to. 

Zapísala : Andrea Psotová 
V Galante dňa 5.3.2012
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