Interpelácie zo 17. zasadnutia MsZ, zo dňa 19.04.2016
Mgr. Biró
– k vnútrobloku – začalo sa tam niečo realizovať, pýta sa aká je to fáza či je to
prípravná fáza alebo už záverečná a to čo sa už doteraz vykonalo, v akej je to
hodnote?
Ing. Kopasová – je to prvá fáza, len opravy, vyspravenie nespevnených plôch, kde sa
dáva makadam už na vyjazdené cestičky. Momentálne sa pripravuje štúdia na
komplexné parkovanie na vnútroblok. Bude to rozdelené na etapy, jednotlivé
realizácie, celé Námestie detí bude prepojené vrátane vnútrobloku, aby doprava bola
komplexne vyriešená vrátane parkovania. Hodnota opráv 4000,-EUR.
Mgr. Biró – schválené bolo 50.000,-EUR na rekonštrukciu vnútrobloku, pripadá mu to
ako predprípravná fáza. Dokedy bude trvať tá dočasnosť, nech to netrvá roky. Toto
riešenie neuspokojuje obyvateľov mesta a ani jeho osobne. Žiada o čo najrýchlejšie
pokračovanie rekonštrukcie. Dokedy bude stavba v tomto stave ako je teraz.
Ing. Kopasová – vstúpili do rokovania s projektantom dopravy, ktorý do 15. mája
vyhotoví komplexné dopravné riešenie vnútrobloku a Námestia detí a následne sa do
50000 EUR zrealizuje I. etapa parkoviska, bude sa musieť celý projekt aj dodávateľ
stavby nanovo súťažiť, ale bude to ešte v tomto roku.
Zodpovedané na MsZ
PaedDr. Černý
- Interpelácia k TsMG – kosenie - aký je Fahrplan na Sídl. Sever, tráva je vysoko
vyrastená.
Ing. Zelinka – začali kosenie oproti vlaňajšku v predstihu. Tento týždeň by sa mali
dostať aj na Sever a budúci týždeň prímestské časti, tým bude celé mesto pokosené.
Zodpovedané na MsZ
- Prečo v mesačníku Rodný môj kraj, ktorý je riadený TTSK sa neobjavujú informácie
o kultúrnom živote, podujatiach, aktivitách v meste Galanta, Je tam Sereď, Hlohovec
a iné mestá. Či to niekto kompetentný z mesta koordinuje, či si to niekto všíma,
nahlasuje, lebo mesto Galanta tam nefiguruje.
Mgr. J. Kolek – TTSK ich nikdy neoslovilo s požiadavkou prispieť s nejakou
informáciou, ich kultúrna ponuka je voľne prístupná na stránke MsKS, ak by bol záujem
zo strany TTSK všetky podklady poskytnú. TTSK sa zameriava na podujatia, ktoré
organizujú organizácie v pôsobnosti TTSK.
Mgr. Gešková – odd. spoločenských služieb raz štvrťročne zasiela na TTSK všetky
podujatia, žiadajú ich, ale potom sa tam neobjavia, sleduje to, ale ovplyvniť to nevie.
Zodpovedané na MsZ

- Otázka riešenia výbehu psov – v minulosti utŕžil posmešky. Na RTV Krea odznelo
ako mesto Sereď pristúpilo k riešeniu tejto problematiku. Podobnú predstavu mal aj
on, ak sa to dá riešiť v Seredi, malo by sa to dať aj v Galante riešiť.
- pýta sa v meste a na okolí máme bilboardy týkajúce sa Galandie, je tam status stále
rovnaký ako keď Galandia fungovala. Či sa neuvažuje zmeniť status, že Galandia je
v rekonštrukcii, otvorená bude len vonkajšia časť alebo niečo podobné. Pre
okoloidúcich to vyznieva ako keby bola Galandia v nepretržitej prevádzke.
P. Paška – uvedené bilboardy prisľúbil v blízkej dobe poskytnúť organizátorom
podujatia Carmen v podaní Cigánskych diablov, nad ktorým prevzal záštitu na
spropagovanie uvedeného podujatia. Mali by mať bilboardy k dispozícii do konca júna,
ale ešte nedodali materiál.
Zodpovedané na MsZ
- k prednostovi – na poslednom MsZ hovoril o prefabrikovanej garáži, dáva mu do
pozornosti fotografiu, kde by asi garáž mala byť. Žiadateľ sa informoval aj v pobočke
SPP, kde mu nebolo dané žiadne zamietavé stanovisko, že tam garáž nemôže byť
umiestnená. Preto žiada prednostu predložiť predmetnú žiadosť o umiestnenie
prefabrikovanej garáže na finančnú komisiu ako aj na najbližšie rokovanie MsZ – 12.
mája 2016.
Uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Galante
ukladá
Prednostovi MsÚ zaradiť na najbližšie MsZ t. j. 12.05.2016 materiál týkajúci sa
umiestnenia prefabrikovanej garáže v susedstve MŠ na ul. Úzka s písomným
vyjadrením komisie finančnej a správy majetku pri MsZ Galanta.
T: 12.05.2016
Z: prednosta MsÚ
Mgr. Tábori
- V „ Deň narcisov“ sa na neho obrátilo na námestí niekoľko ľudí s otázkou, aby sa
spýtal primátora či má prednosta P. Bodoki zakázané chodiť na mestské
zastupiteľstvo.
-P. Bodoki – nie nemá zakázané chodiť na mestské zastupiteľstvo.
Zodpovedané na MsZ
-K TsMG - Výbor MČ Nebojsa už dávnejšie žiadal výrez 2 starých stromov, konkrétne
v dennom centre starý agát, ohrozuje majetok mesta, druhý strom smerom na Gáň –
po pravej strane, na konci stromoradia- vyschnutý gaštan, ohrozuje chodcov aj
premávku.
Úloha : Ing. Zelinka

- ako pokročilo mesto, čo sa týka Nebojského kaštieľa – posledné informácie boli
informácie zo stretnutia s pamiatkovým úradom. Nová informácia niekto tam vyvážal
zeminu, a že vraj má povolenie od majiteľa toho pozemku. Ak sa mesto nevie spojiť
s majiteľom bolo by dobré spojiť sa s pánom čo vyváža zeminu.
P. Paška – bol by rád ak by informácie dostával vtedy keď sa dejú, aby vedeli zakročiť.
Je potrebné odovzdať informácie buď jemu alebo na MsP, aby sa mohlo reagovať
včas. On mal informácie, že registrovaným majiteľom je Rumun, ktorý nekomunikuje.
Obdobné sa stalo aj pri výrube nelegálne vyrúbaných 6 stromov pri železničnej stanici.
Nezachytili ľudí priamo pri čine, informáciu sa dozvedel neskoro, keď už nebolo vinníka
nelegálneho výrubu stromov a stromy boli vyrúbané.
- v akom štádiu riešenia sú autobusové zastávky v meste aj v prímestských častiach?
Ing. Kopasová – podklady boli odovzdané na Útvar verejného obstarávania,
momentálne sa robí cenový prieskum.
Zodpovedané na MsZ
- TsMG - aký je technologický postup pri obnove pieskovísk na detských ihriskách. Bol
piesok doplnený, je to pekné, ale nie taký by mal byť postup. Pýta sa z koho iniciatívy
sa dostal piesok na detské ihriská?
Ing. Zelinka: 31.marca 2016 vymenili piesok na riadených kontrolovaných
pieskoviskách – 4 centrálne pieskoviská sú oplotené, uzatvárateľné. Tieto aj
udržiavajú. Bola spravená kontrola na detských ihriskách robia každý druhý týždeň.
K iným nevie podať informácie. Upozorňuje, že iné nie sú povolené pieskoviská. Je to
mimo TsMG.
Zodpovedané na MsZ
Mgr. Tábori – nikoho neobviňuje, len sa pýta na technologický postup pri obnove
pieskoviska. Je to šlachetné, že niekto priviezol piesok, ale keby sa na to niekto pozrel
a ak by on bol hygiena dá to zavrieť celé.
Ing. Zelinka – ak príde kontrola z hygieny, tak mesto bude mať určite problém. V 14.
kalendárnom týždni spravili kontrolu na detských ihriskách, poruchy boli opravené.
Každý druhý týždeň vykonávajú kontrolu. Dopĺňajú ich podľa možností.
Mgr. Tábori – Keď hovoria, že detské ihriská boli opravované, pýta sa či bola už
v Javorinke vymenená šmýkalka.
Ing. Zelinka - nie nebola vymenená vedia o tom, musia ju objednať.
P. Závodský: k regulovaným a neregulovaným detským ihriskám, odporúča
predsedovi Komisie investičnej... nakoľko to patrí do pôsobnosti uvedenej komisie,
zaradiť do programu - zmapovanie všetkých detských ihrísk, ktoré sú regulované
aj neregulované a vyčísliť náklady, aby boli všetky regulované.
Úloha:
predseda
IVŽPKPaD

komisie

Mgr. Biró – prebehla zaujímavá diskusia medzi vedením mesta a TsMG k detským
ihriskám, zaznelo, že sa sľúbilo a nič sa nedeje, nevykonalo sa, ale kto je za to

zodpovedný. Veď každý má svojho nadriadeného. Je to nezodpovedné aj zo strany
vedenia mesta.
Z. Takáč – ak by prišla iná kontrola na detské ihriská v majetku mesta tak zavrú aj
iných ľudí, ktorí sú za to zodpovední. Sú technicky, staticky ani funkčne nevyhovujúce
ihriská. Pred mesiacom zaznelo na MsZ, že ideme riešiť pieskoviská. Občania napísali
konkrétne 7 rôznych e-mailov. Sľúbilo sa to, nič sa nedeje. Sú detské ihriská, sezóna
je dávno začatá. Údržba ihrísk sa nezačala. Táto oblasť maximálne nefunguje v tomto
meste. V Galante máme ihriská v katastrofálnom stave, aj tie kontrolované. Ak je
riaditeľ zodpovedný za túto oblasť, prečo sa bez vyzvania o to nestará. Prečo je
potrebné čakať na pripomienky občanov, kto riadi tento úsek. Má nafotené ihriská
a predloží ich na najbližšie MsZ.
P. Paška – bude rád ak počet ihrísk vzrastie.
Mgr. Biró
- Či mesto urobilo nejaký krok na základe uznesenia, čo sa týka Galantských novín?
P. Paška – venujeme sa štatútu. Súčasťou dnešného MsZ malo byť aj prejednanie
redakčnej rady, ale 2 x sa mu ani po výzvach nepodarilo spojiť s poslancami, tak tento
bod vypustil. Ostáva to do ďalšieho MsZ.
Zodpovedané na MsZ
Ing. Gaulieder
K prednostovi: v Kontrole plnenia uznesení už našiel vysvetlenie kedy bude škodová
komisia zasadať, kedy bude predložený štatút mesta, ale nenašiel v kontrole plnenia
uznesení kedy budú predložené návrhy Stanov spoločnosti Bysprav a Galandia ako to
bolo schválené uznesením MsZ.
Mgr. Psota: odpoveď na uznesenie MsZ bola predmetom posledného MsZ, Bolo tam
odôvodnenie - Stanovy nie sú predpokladané v zakladateľských listinách obchodných
spoločností. Pokiaľ v zakl. listine nie je predpokladom vydanie stanov spoločnosti nie
je možné stanovy schváliť. Uznesenie bolo navrhnuté na zrušenie a MsZ prijatím
Kontroly plnenia uznesení toto uznesenie zrušilo.
Zodpovedané na MsZ
Ing. Gaulieder
- ako je v súčasnosti riešené personálne obsadenie na MsÚ. Ktoré miesta sú
neobsadené a prečo. Ako je doriešená neobsadená funkcia vedúceho právneho
oddelenia a verejného obstarávania. Akú funkciu v súčasnosti zastáva Mgr. Psota,
bývalý vedúci právneho oddelenia.
P. Bodoki: na miesta prebiehajú výberové konania, zatiaľ sa nikto neprihlásil na
neobsadené miesta.
Ing. Gaulieder: koľko je neobsadených?
P. Bodoki: 3 miesta
Zodpovedané na MsZ

Ing. Gaulieder
K Z. Takáčovi, viceprimátorovi: akú má pracovnú náplň, keď minulý celý týždeň
pobehoval okolo kaštieľa ako stavebný dozor on ako viceprimátor. Funkcia
viceprimátora nie je kumulovaná so žiadnymi stavebnými alebo technickým dozorom
na kaštieli. Poukázal na jeho výrok z roku 2011 „ preplatená bagáž“ na adresu
zamestnancov MsÚ, ktorá by teraz mala smerovať na neho. Má tam prenajaté svoje
priestory a preto zrejme dohliada na ich rekonštrukciu.
Z. Takáč: chce pripomenúť, že nemá plný úväzok ako viceprimátor. Úväzok je na
úrovni 60%. Hlavná činnosť je v súkromnej oblasti. Najväčšia investičná akcia mesta,
ktorú spoločne v tomto roku schválili je obnova parku a vybudovanie toaliet a obnova
južnej veže. Preto si to zaslúžili inú pozornosť. Na komisii kultúry došlo k určitej
nezhode, a to že prečo bolo do EKS zadaných len 120 000 EUR nie 125000 EUR, aj
v zápisnici je to uvedené, že predpokladal možné, neočakávané náklady súvisiace
s archeologickým prieskumom. On to už vtedy predpokladal a bohužiaľ sa to aj
potvrdilo. Archeológovia spravili výskum prác a bude nás to stáť 3300 EUR a práce
sa predĺžili o 1,5 týždňa. Jeho zaangažovanosť z minulého týždňa súvisela s prácami
s archeológom a jeho tímom a s dodávateľom lebo nezosúladenie prác mohlo stáť
mesto nemalé financie a aj predĺženie času. Ak sa na práce nedohliada môže sa práca
predĺžiť a preto jeho účasť považuje za nutnú. Ale so sekretárkou MsÚ je
v telefonickom kontakte.
Zodpovedané na MsZ
Ing. Gaulieder: ale pýta sa viceprimátora či je platený ako stavebný dozor, alebo sú
od toho platení výkonní zamestnanci MsÚ, ktorí by túto prácu mali zvládať a sú za ňu
zodpovední.
Z. Takáč: ale ak je chyba tak stále obviňuje len jeho a nie zamestnancov. On bude
dohliadať.
P. Paška: viceprimátor má od neho poverenie pre oblasť kultúry a investícií. Plní len
svoje poslanie tým, že sa pohybuje pri rekonštrukčných prácach.
Zodpovedané na MsZ
Ing. Gaulieder
- K Ing. Kopasovej – aký je súčasný stav v kauze rekonštrukcie Galandie, uplynuli už
viac 4 mesiace od jej zatvorenia? Či bolo vypísané verejné obstarávanie na dodanie
projektovej dokumentácie na rekonštrukciu, resp. pre stavebné povolenie a na
sanačný projekt kedy bolo vypísané. Koľko a ktoré firmy menovite boli oslovené v tejto
súvislosti, s akým rozpočtom sa ráta pri verejnom obstarávaní, pokiaľ si pamätá bolo
schválených 36500 EUR, či tam zas nebude nejaké miesto na vatu ako v minulosti.
Aká je prognóza definitívneho riešenia a doriešenia rekonštrukcie Galandie.
Ing. Kopasová: obstarávanie sanačného projektu pre rekonštrukciu Galandie – finálne
súťažné podklady už boli odovzdané verejnému obstarávateľovi, podklady sú
pripravené do certifikovaného systému EVO, jednotlivé projekčné tímy sa následne
budú môcť prihlasovať do verejného obstarávania. Predmetom samotného
obstarávania je aj obstaranie projektovej dokumentácie v II stupňoch. I. stupeň je

projekt pre stav. povolenie – schválený rozpočet 36500 EUR, následne predmetom
obstarávania bude aj cena za realizačný projekt. Váha kritérií je pri výbere dodávateľa
projektovej dokumentácie nastavená takým spôsobom, kde rozhoduje aj cena nielen
pre stavebné povolenie, ale aj pre realizáciu stavby do budúcnosti. Následne sa môžu
prihlásiť len takí projektanti, resp. tímy, ktoré majú za sebou úspešnú realizáciu
akvaparkov alebo občianskych budov. Firmy oslovené, konkrétne mená nechce
hovoriť. Mesto si spravilo prieskum, kde má vytypovaných nejakých 5-6 projekčných
tímov. S niektorými sme rokovali, s niektorými nie, súťaž bude otvorená, slobodne sa
môžu prihlásiť do verejného obstarávania. Prognóza riešenia – po podpísaní zmluvy
do 50 dní musia odovzdať I. stupeň projekt. dokumentácie t. j. pre stavebné povolenie.
Zodpovedané na MsZ
Ing. Gaulieder: koľko bude stáť, alebo aká je vyčlenená suma na realizačný projekt
Ing. Kopasová: zatiaľ nie je vyčlenená žiadna suma
Ing. Gaulieder: ale už vypisujete verejné obstarávanie
Ing. Kopasová: vypisujeme obstarávanie, s tým, že váha kritérií keď sa bude
vyhodnocovať súťaž bude rozhodovať aj cena za realizačný projekt. Chceli sme sa
vyhnúť tým problémom, že by náhodou nejaký projekčný tím dal za cenu projektu pre
stavebné povolenie napr. 1,00 EURO a v ďalšom stupni by si dofakturoval cenu za
realizačný projekt.
Ing. Gaulieder: pýta sa, či to bolo odkomunikované na finančnej komisii lebo financie
pôjdu z mestského rozpočtu?
Ing. Kopasová: nie nebolo to odkomunikované, ale ďalší stupeň projektovej
dokumentácie, resp. výber projektanta môže prebehnúť v rámci súťaže tým, že
predmetom zákazky výška hodnoty zákazky je 36.500EURO na projekt pre stavebné
povolenie.
P. Paška: dodržali všetko ako bolo prijaté uznesenie.
P. Závodský: ak by ste vysúťažili aj realizovali projekt za 1,00EURO, nemáte na
kapitole zdroje z čoho zaplatiť, je potrebné MsÚ dodatočne požiadať komisiu
o stanovisko a následne komisia požiada MsZ o schválenie, lebo dnes to nie je z čoho
zaplatiť.
Zodpovedané na MsZ
- ku konateľke Galandie I. Michalikovej: aké činnosti sa v súčasnosti vykonávajú
v zavretej Galandii a aké činnosti vykonáva ekonómka Galandie za plný plat?
I. Michaliková: momentálne v TC Galandia – odovzdali prevádzkový poriadok na
núdzový stav a odovzdali aj Správu o činnosti na minimalizovanie nákladov. Celá
technológia bola zastavená, sú v núdzovom stave, že nemajú napustené ani bazény.
To však neznamená, že nie je potrebné sa starať o technológiu. 2 údržbári ostali
v stave plus ekonómka. Ostatní sú PN alebo sú vo výpovedných lehotách, 2 požiadali
o neplatené voľno. Údržbári sa striedajú a starajú sa o technológiu. Aj vonkajší priestor
stojí nemalé úsilie, musí sa to udržiavať, toto tiež robia 2 údržbári. S ekonómkou
pripravuje podklady na dozornú radu. Ekonómka robí nielen ekonomiku, ale aj

personalistiku, mzdy a štatistiku. Má čo vo firme robiť. Čo sa týka letnej sezóny bude
to ovplyvnené jednoznačne vymedzeným priestorom. Ak bude vymedzený priestor
majú pripravené alternatívy ako spustíme aj s kým spustíme letný priestor aj dátum
máme. Akonáhle bude schválená dozorná rada predložia jej to a následne aj valné
zhromaždenia. Chystajú aj priestor aj ľudí aj matematiku, čo sa týka rentability. Jedine
ju bude mrzieť ak im vymedzený priestor nedovolí detský bazén, bude ohrozená
návštevnosť Galandie z jej pohľadu. Ale to je téma pre Valné zhromaždenie.
P. Paška: osobne sa domnieva, že pokiaľ bude varianta povolenie na vonkajší priestor
bude sa týkať len bazéna 25m, bazény tobogánové a tie, ktoré sa nachádzajú
v bezprostrednej blízkosti budovy nebudú sprístupnené, ale nechce predbiehať počká
na stanoviská odborných orgánov.
Ing. Gaulieder: pýtal sa za občanov mesta. Zaujíma ich čo sa tam deje teraz v
Galandii, čo potom, ako to bude so spustením letnej prevádzky, aké sú možnosti
využitia vonkajších priestorov? Ostatné si on vie zistiť aj sám. Pre nepovolané osoby
je tam vstup zakázaný, takže tam nesmiete nikoho volať.
Zodpovedané na MsZ
- k primátorovi ako je to s pokračovaním s nájomnými bytmi – mesto zastalo
a nerobíme nič len čakáme či bude p. Šebo žiadať späť pozemok.
P. Paška: napísali sme písomnú výzvu p. Šebovi, aby sa vyjadril aké sú jeho zámery.
Ing. Kopasová: čo sa týka súťaže – nájomné byty - dodanie projektovej dokumentácie
vstúpila do rokovania so Slovenskou komorou architektov, ktorí pripravia celkovú
architektonickú súťaž na kľúč, bude to stáť určité finančné prostriedky, ale to je už
predmetom ďalšieho rokovania. Zatiaľ dostanú štartovací balíček súťažných
podmienok na vypísanie súťaže, ostatné budú musieť postupne prerokovávať.
Ing. Gaulieder: to znamená, že sa jedná sa o typový projekt nájomných bytov s tým,
že nemáme ešte jasnú lokalitu, ktorú sme už schválili na základe Vašich troch
predložených variantov, teraz rokujete ďalej, ale na ktorej lokalite?
Ing. Kopasová: vyberie sa nájomný bytový dom s 3 zastavovacími štúdiami na všetky
3 lokality, typové, môžu a nemusia byť typové. Každý projektant má typový nájomný
dom.
P. Paška: nemusí byť typový, môže sa stať, že bude architektonická súťaž. Dali sme
to von tak, že nebudú súťažiť na konkrétnu lokalitu, dovtedy kým nebude jasné, že
lokalita, ktorú schválilo MsZ je plne k dispozícii.
Ing. Gaulieder: a aký je konkrétny termín, kedy môžu občania očakávať, kedy dôjde
k prvému kroku realizácie konkrétneho nájomného bloku?
P. Paška: nedá sa hovoriť o žiadnych konkrétnych termínoch. P. Šebo sa vyjadril, že
bude žiadať sporné pozemky späť. Teraz musíme čakať len na reakciu p. Šeba.
Varianta, ktorú sme my zvolili je tá, že ideme robiť súťaž na všetky 3 pozemky, ktoré
prichádzali do úvahy a znovu to bude musieť schváliť MsZ. Na ostatné nevie
odpovedať, je to zapríčinené inou mocou, ktorú my nevieme ovplyvniť.

Zodpovedané na MsZ
- Prečo bolo zvolané dnešné MsZ, čo bolo jeho pravým dôvodom.
P. Paška: dôvodom zvolania MsZ bolo, že k 20. 1. odvolal dozornú radu, 20.4. uplynú
tri mesiace odvtedy čo nefunguje dozorná rada, potom by sa mohla dostať Galandia
do problémovej situácie, aj keď nemá vedomosť, že by sa niektorá obchodná
spoločnosť /s.r.o alebo a.s /bola zrušená rozhodnutím súdu kvôli tomu, že nemá 3
mesiace nemá niektorý zo štatutárnych orgánov. Ak by nemala konateľa bolo by to iné
ak nemá dozornú radu je to brané jemnejšie. Každopádne sa snažil predísť tomu, aby
ktokoľvek zavdal príčinu na zrušenie spoločnosti. K Ing. Gauliederovi na sociálnej sieti
napísal, že ak sa zruší Galandia budeme vracať 4 mil. EUR, nie je to pravda. Galandia
a jej majetok nie je viazaný na eurofondy, ak by aj spoločnosť bola zrušená eurofondy
nie sú ohrozené. Eurofondy čerpalo mesto Galanta, ono je majiteľom budov, ak by
spoločnosť aj bola zrušená, eurofondy nie sú ohrozené, ich užívateľom je mesto
Galanta. Pokiaľ však Galandiu nedáme rýchlo do poriadku, kým ju nezačneme znovu
prevádzkovať a kým nezačneme v rámci prevádzky plniť normy určené pred 9 rokmi,
vtedy nám hrozí, že fondy budeme vracať. Neuvádzate pravdivé informácie. Dvakrát
zvolal poslanecký zbor na tému DR Galandie. Prvý krát neprišiel nikto, druhý krát
prišiel Ing. Horváth a PaedDr. Černý. S tým, že ja som prišiel o 10 min. neskôr na
základe Vášho telefonátu, ale v pozvánke bolo písané, aby sa účasť potvrdila. Nestretli
sme sa, využil možnosti, ktoré poskytuje zákon a rokovací poriadok, poskytol
životopisy štyroch zdatných ekonómov, ktorí chcú a dokážu pomôcť mestu.
Predpokladá, že dnes príde ku konsenzu. Dostal aj proti návrh od poslanca
Gauliedera, vysvetľuje dôvod, kvôli termínom.
Ing. Gaulieder: k eurofondom - preverte si to na príslušnom rezorte a potom hovorte
pán primátor. Nezákonný stav ste zavinil Vy Vašim nezákonným konaním pretože
odvolávanie a schvaľovanie členov orgánov spoločnosti, ktorých zriaďovateľom je
mesto a v prípade Galandie je to mesto Galanta je mestské zastupiteľstvo. Hovorí
o tom § 11 čl. 4 písm. l zákona o obecnom zriadení. Treba si naštudovať komentár
zákona spolu s Mgr. Psotom od autorov Tekeli a Hoffmana / 405 strana/ a prestaňte
robiť nezákonné veci v tomto meste, robíte dokonca trestné veci. Nemáte naštudované
ani súčasne platné VZN, kto odvoláva a menuje členov orgánov spoločnosti.
Zodpovedané na MsZ
P. Paška: nerobím nezákonné veci, konám v súlade so zákonom. Mal som oprávnenie
odvolať dozornú radu, ale nemám oprávnenie ju schvaľovať. Schvaľuje ju mestské
zastupiteľstvo. V tomto smere ste podali trestné oznámenie p. Gaulieder, vyšetruje to
polícia.
Ing. Gaulieder: áno podal som trestné oznámenie lebo ste konal nezákonne dokonca
s podozrením na podvod.
Ing. Horváth: k objasneniu účasti alebo neúčasti, považuje za nie celkom korektné
keď tí, ktorí prídu na zasadnutie sú obvinení z toho, že nenapísali, že prídu na
zasadnutie. Prostredníctvom viceprimátora požiadal, že pokiaľ nebude to zasadnutie
nech je napísaný jeden jednoduchý mail. A prosil aj pani zástupkyňu prednostu, ktorá
bola prítomná keď volal, aby bolo odvolané rokovanie, ak bude odvolané nezúčastní

sa, ak nebude odvolané považuje za svoju povinnosť zúčastniť sa. Prišiel a narazil na
zatvorené dvere. Je potrebné upresniť kto tam bol a kto tam nebol.
P. Paška: jasne povedal, kto tam bol. Boli ste tam traja, Vy, pán Černý a p. Psota.
Poprosil pána Černého, aby ste ma počkali a nepočkali ste.
PaedDr. Černý: niečo tu nie je v poriadku so štábnou kultúrou, nejaká chyba aj s
procesom pozývania, neodkazuje sa cez tretiu osobu. Ak máme pracovné povinnosti,
patrí sa ospravedlniť. Sedem ľudí sa ospravedlnilo, ale ešte ostáva 12 ľudí, ktorí tvoria
poslanecký zbor. Uplatňujú sa neštandardné postupy pozývania. Pán primátor dovolím
si povedať, že si čakal na to, že neprídeme. Mal som svoje povinnosti a preto som
potom odišiel preč. Ale prišiel som lebo sú to citlivé témy. Mala prísť štandardná
pozvánka.
Ing. Gaulieder: nedostal odpoveď od pána prednostu Bodokiho, na akej pozícii je Mgr.
Psota zaradený.
P. Bodoki: má zatiaľ riadnu pracovnú zmluvu na pozíciu vedúci právneho oddelenia,
táto zmluva mu zatiaľ platí, ale na do vysvetlenie posúva odpoveď na jeho
zamestnávateľa.
P. Paška: momentálne prebieha výberové konanie na vedúceho právneho
a verejného obstarávania ako aj na post pracovníka stavebného úradu. Mgr. Psota
pracuje ako právnik mestského úradu.
Ing. Z. Horváth:
- Chcel interpelovať k nájomným bytom. Časť odpovedí už odznelo, ale nie všetko
naplnilo jeho zvedavosť lebo nevie či je obvyklé pýtať sa darcu, či nemá záujem
o vrátenie daru. My sme vlastníci toho pozemku, keď sme mu napísali, on žasne.
Minule bolo povedané, že máme informácie, že chce vrátiť pozemok, preto sa pýtal,
že či požiadal a dostal odpoveď nepožiadal. A teraz ho my žiadame.
P. Paška: p. Šeba sme oslovili, aby sa vyjadril. Aby sme nezačali stavať na spornom
pozemku. Je veľmi zlé stavať na pozemku, ktorý je akokoľvek sporný.
Ing. Horváth: pýta sa, nakoľko už sa dala zmluva po 2 týždňoch preštudovať, preto sa
pýta či sme dnes 19.4. 2016 riadnymi vlastníkmi, či sme riadne zapísaní na LV? Ak
áno už sa mali všetky veci pripravovať tak ako boli v januári schválené a tak ako bolo
na verejnom zhromaždení sľúbené, že v marci sa začne stavať.
P. Paška: je štatutár mesta a preto si dáva veľký pozor na to čo podpíše a čo
nepodpíše. Práve vzhľadom na to, čo za posledný rok zdedil alebo našiel.
Mgr. Psota: darovacia zmluva medzi mestom Galanta a Dr. Šebom ako fyzickou
osobou bola uzavretá v roku 2012 a riadne bol povolený vklad do katastra
nehnuteľností. Od roku 2012 je Mesto Galanta výlučným vlastníkom tohto pozemku.
Pán Šebo prenajíma od mesta Galanta tento pozemok za účelom poľnohospodárskej
výroby, momentálne je mesto prenajímateľom pozemku, ktorý pôvodne pán Šebo
daroval mestu. Akákoľvek investičná výstavba by mala prebehnúť na právne
nespornom pozemku. Boli vyslovené indície, že darca sa cíti konaním mesta dotknutý,
treba si to vydiskutovať s darcom. Podľa jeho názoru takého okolnosti neexistujú, pán

Šebo môže mať iný názor. Preto bol p. Šebo vyzvaný, aby sa záväzne písomne vyjadril
k svojim úvahám.
Zodpovedané na MsZ
Ing. Gaulieder: k primátorovi – nehovorí pravdu. Výberové konanie na vedúceho
právneho odd. a verejného obstarávania bolo neúspešne ukončené ešte pred dvomi
dňami. Prečo klame a zavádza?
P. Paška: neklamem a nezavádzam
Ing. Horváth: chápe to ako čistý pozemok podľa vyjadrenia Mgr. Psotu. Ak je to
sporné, tak mala byť dnes predložená 1 alternatíva, ktorá by sa mala schváliť.
PhDr. Vajdová: vráti sa k pozícii právnika mesta, lebo podľa platnej organizačnej
štruktúry pozícia právnika mesta neexistuje. Je tu vedomé porušovanie organizačnej
štruktúry. Na druhej strane bola vedúca odd. školstva prepustená odvolávajúc sa na
organizačnú štruktúru. Na druhej strane bude právnik mesta zodpovedný za to keď
mesto spraví nejakú škodu? Podľa nej asi nie lebo jeho pozícia tam ani neexistuje.
Má podpísanú pracovnú náplň na nové pracovné miesto?
Mgr. Psota: výberové konanie na vedúceho odd. právneho a verejného obstarávania
skončilo ako neúspešné. On má pracovnú zmluvu aj pracovnú náplň ako vedúci
právneho oddelenia, ale to nie je jeho osobný problém, ale problém zamestnávateľa.
Čaká čo zamestnávateľ spraví.
P. Paška: on ako zamestnávateľ, ako štatutár prijme opatrenia, aby sa dali veci do
poriadku. Nemal vedomosť o tom, že výberové konanie skončilo pred 2 dňami. Bude
meniť organizačnú štruktúru v najbližších dňoch nielen kvôli tomuto aj inému. Nemal
informácie od p. Galambosovej.
MVDr. Pallya: upozorňuje, že zmenou organizačnej štruktúry sa nezlegalizuje stav,
ktorý tu momentálne pretrváva. A v prípade, že bude zmena organizačnej štruktúry
a vytvorí sa pozícia vedúceho právneho oddelenia bude potrebné zo zákona vypísať
výberové konanie. Za to, že pán právnik nebol zaradený od novembra odkedy
nepodpísal pracovnú zmluvu minulého roku za to nenesie zodpovednosť pani
Galambosová, ale štatutár mesta.
Mgr. Barczi
- Pýta sa či je pravda, že odchádza aj projektová manažérka? Počul, že aj pán
prednosta je na odchode? Ku Galantským novinám boli určené štyri podmienky, štatút
súhlasí, ale výberové konanie na šéfredaktora a na tlač mohlo byť už dávno vypísané.
Redakčná rada je najmenej podstatná v tomto prípade.
Zodpovedané na MsZ
- K vedúcej OSS Mgr. Geškovej: minulý týždeň prebiehali zápisy do prvých ročníkov
ZŠ, ako dopadli či ich môže informovať, ako boli úspešné jednotlivé školy a ako silný
je tento ročník?
- k Ing. Kopasovej: vidí už výsledok dvojročných interpelácií či už jeho, Mgr. Biróa
alebo občana Klempu, bol by rád ak by bol makadam daný už promptne pred dvomi
rokmi. Pýta sa na inteligentné priechody je to už odovzdané na verejné obstarávanie
ako vidí časový horizont?

-Ing. Kopasová: inteligentné prechody - vstúpili sme do rokovania s projektantom aj
dodávateľom. Momentálne sa pripravujú 4 projektové dokumentácie pre inteligentné
prechody, následne príde k realizácii. Z tých projektových dokumentácií bude zrejmé
koľko to bude stáť, prebehne súťaž a následne dodávka.
Zodpovedané na MsZ
P. Paška: chcel by dodať, že za schválené financie by radi urobili ešte jeden
inteligentný prechod, snáď to na základe súťaže vyjde.
-Čo sa týka odchodu projektovej manažérky dostala neodolateľnú ponuku. Snažil sa
ju prehovoriť, nie je šanca ponuku dorovnať, odchádza do súkromného sektoru.
Dôvodom nie je len plat, ale aj ďalšie pracovné podmienky. Hľadáme nového
projektového manažéra. Pán prednosta taktiež odchádza do súkromného sektoru.
- Ku Galantským novinám začali sme štatútom budeme pokračovať ďalej.
Mgr. Gešková: k zápisu, podľa VZN bol určený dátum zápisu 14. -15. apríla. Do 30.
apríla musia riaditelia nahlásiť presné počty zapísaných prvákov. Zo štyroch
základných škôl odchádza 175-176 deviatakov. Dodnes je zapísaných neoficiálne 200
prvákov, prebiehajú tam ešte vyšetrenia, posudky psychológov a pod. presné číslo
ešte nevie. ZŠ SNP vyzerá, že sa budú otvárať 3 triedy, vyhoveli sme. ZŠ Z. Kodálya
2 triedy, ZŠ G. Dusíka 2 triedy a ZŠ Štefánika 1 trieda.
Zodpovedané na MsZ
Mgr. Biró
K personálnym zmenám dáva návrh na uznesenie, aby vedel k akej personál fluktuácii
prichádza za jeho primátorovania
Uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Galante
ukladá
vypracovať informatívnu správu o fluktuácii na mestskom úrade v období od
01.01.2015 do 30.04.2016.
T: 12.05.2016
Z: prednosta MsÚ

- K nájomným bytom už vystúpil na predchádzajúcom MsZ, primátor ako štatutár má
kľúč k výstavbe nájomných bytov. Preto sa ho pýta či má úprimný záujem o výstavbu
nájomných bytov a či je schopný tento proces manažovať. Primátor má plnú podporu
mestského zastupiteľstva k tejto téme, ale primátor nekoná len alibisticky posúva tento
proces na ďalšie a ďalšie zastupiteľstvo.
Uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Galante
ukladá

predložiť informatívnu správu o stave výstavby nájomných bytov.

T: 12.05.2016
Z: prednosta MsÚ
Mgr. Biró
Povedali ste, že sa bude konať kultúrne podujatie pod záštitou primátora. Zaujíma ho
v čom sa líši od ostatných podujatí, čo bude pridaná hodnota takéhoto podujatia.
P. Paška: nájomné byty má záujem stavať. Teší sa podpore zastupiteľstva. Má
ambíciu stavať ich čo najskôr. Nechce ich stavať za cenu toho, že za 8 rokov ako
s Galandiou bude padať strecha alebo budú iné problémy. Chce ich stavať tak, aby sa
mu nedalo nič vytknúť. Keď máme sporné pozemky začína riešiť sporné pozemku. Ak
to nebude možné stavať tam bude ich stavať na ďalších alternatívach.
Ku kultúrnemu podujatia: bol požiadaný s pomocou o propagáciu, bol požiadaný
prevziať záštitu bolo mu to cťou preto to neodmietol. Snaží sa podporiť ponuku.
Z. Takáč
K personalistike na MsÚ: treba urobiť konsenzuálne rozhodnutia. Odchádza
prednosta, projektový manažér, nemáme architekta, preplácame architektov v rámci
súťaží. Môžeme sa dostať do ťažkých situácií. Výzvy sú na spadnutie a bola by škoda
nebyť pripravený. Prioritou musí byť riešenie personalistiky. Treba pomenovať kto je
zodpovedný za personálne otázky za nastavenie manažmentu úradu, riadenia,
zodpovednosti. Mnohí poslanci chcú na to počuť odpovede. O slovo sa prihlásil
z dôvodu, že včera na komisii kultúry bol poverený – je projekt schválený, obnova
vstupnej časti amfiteátra, v súvislosti s obnovou zámkovej dlažby. Je potrebné
osobitne dohliadnuť na súťaž a zrealizovať to čo najrýchlejšie, je to aj odporúčanie
komisie kultúry. Vyzýva prednostu aj ORM, aby sa konalo čo najrýchlejšie. Nemožno
to rozkopať v júli, sú tam rôzne kultúrne programy, idú Galantské trhy. Je potrebné na
to dohliadnuť v čo najkratšom čase. Do 2-3 týždňov je možné súťaž zrealizovať
a v máji začať robiť.
- tlmočí taktiež odporúčanie komisie kultúry - požiadavka na TsMG, , ktoré sú
správcami parkoviska pred amfiteátrom, v súčinnosti s ORM pripraviť projektové
podklady na obnovu parkovacieho priestoru pred amfiteátrom, aby to bolo vyčíslené,
nakoľko sú schválené financie na projekty, tak aby to bolo v réžii TsMG, oni sú tí ktorí
túto časť majú na starosť. Ako príklad uviedol MsKS, ktoré keď má niečo na starosť aj
to vysúťažia a pod. Preto verí, že pán riaditeľ TsMG sa toho chytí, treba pripraviť
projekty, vypísať súťaž a predložiť na patričné komisie. Parkovisko je potrebné
zrevitalizovať.
Úloha: Ing. Zelinka, Ing. Kopasová
- k prednostovi: oslovil prednostu a požiadal ho o odstránenie telefón. búdok, je platné
uznesenie MsZ a vykonateľné a verí, že do 31.5.2016 by mohol túto aktivitu zvládnuť.
Úloha: prednosta

Ing. Horváth: k slovám viceprimátora a personálnym otázkam na MsÚ by dodal, že
mestské zastupiteľstvo nemá žiadne kompetencie v tejto záležitosti. Primátor je
v plnom rozsahu v pracovno-právnych veciach štatutárnym zástupcom. MsZ
organizačnú štruktúru len berie na vedomie.
P. Paška: rieši veci. Nedajú sa veci riešiť hneď. Zmeny boli v minulosti, sú dnes a budú
aj v budúcnosti.
PaedDr. Černý: ani jedna pripomienka viceprimátora nebola interpelácia, ale sú to
pripomienky, ktoré sa mali riešiť na MsÚ na porade. Treba sa zamyslieť nad klímou na
MsÚ. Ďakuje mestskej polícii za pomoc v rámci Dňa narcisov.
PhDr. Vajdová: príspevok je najmä príspevok pre občanov. Vina ohľadne výberového
konania na vedúceho právneho bola nespravodlivo hodená na zástupkyňu prednostu.
Za vyhlásenie a priebeh výberového konania je zodpovedný štatutárny zástupca,
primátor.
Mgr. Tábori: vráti sa k Nebojskému kaštieľu.
Žiada náčelníka MsP nakoľko bol v kontakte, resp. zamestnanci MsP s firmou, ktorá
vyvážala zeminu a mali povolenie či by bolo možné p. primátorovi poskytnúť údaje,
nakoľko on je kompetentný vyvolať rokovanie s majiteľom daného pozemku.
Úloha: M. Grell
Mgr. Gál
- k téme detské ihriská: ihrisko - Revolučná štvrť, využíva ho veľké množstvo detí,
rodičov aj starých rodičov. Nie je spokojný s poriadkom na ihrisku a okolí. Nedávno bol
pozvaný na 4-dňovú návštevu do vyspelejšej časti Európskej únie, kde sa o detské
ihriská starali denne. Boli oplotené a bezpečné. Ráno prišiel správca, otvoril ho o 8,00
hod. a zatvoril o 18,00 hod. Miesta boli vytvorené primerane veku. Súčasťou ihriska
bolo aj multifunkčné ihrisko. Súčasťou boli aj oddychové miesta, šachovnice, stoličky,
lavice pre starších ľudí aj stoly. Boli tam miesta pod stromami, kde bolo možné sa
schovať pred slnkom. Sníva sa mu, že aj v Galante budú takéto ihriska, kde nebudú
ihriská oplotené sieťovinami, je to bežný stav v Galante. Nedokážeme si ihriská
udržiavať. Je potrebné ihriská skompletizovať, a aby boli bezpečné. Musíme podobne
rozmýšľať aj my. Musíme schvaľovať prevádzkový poriadok od kedy do kedy je
otvorené, aj po zatvorení udržiavať bezpečnosť.
P. Paška: malo by byť záujmom každého občana strážiť majetok mesta, MsP nemá
kapacity na to, aby strážila naraz všetky ihriská, naraz všetky objekty mesta a pod.
musí to byť vecou každého občana ak vidí, že niekto vynáša hlinu kam nemá, že
likviduje majetok mesta, aby nás kontaktoval alebo mestskú políciu. Pokiaľ si urobia
fotku z daného priestupku, vždy nám to pomôže už kvôli náprave stavu nie kvôli
potrestaniu vinníka. Víta iniciatívy ako robia Templári - Zornička, oprava ihriska, vďaka
podpore a pomoci pani Julky Gálovej. Bodaj by takýchto ľudí bolo viac. Ide sa robiť
ihrisko na ZŠ G. Dusíka na Severe, dúfa, že sa toho zúčastnia viacerí ľudia ako aj
rodičia a dá sa ihrisko do poriadku.

F. Psota
-Je to v občanoch aký prístup majú k práci a k svojmu majetku a okoliu. Vývoz smetí
je problémom najmä v lokalite Šárd, pred dvoma týždňami upozornil mestskú políciu
na vývoz smetí. Je tam nahádzaných vyše 40 modrých vriec. Pred 2 mesiacmi to bolo
vyzbierané. Pýta sa náčelníka či chytili vinníka, ktorý tam nosí smeti pravidelne už 2
týždne?
Zodpovedané na MsZ
- stromy, ktoré boli určené na likvidáciu, ktoré bránili budovám, poškodzovali budovy.
Išlo o vyše 500 ks stromov, ktoré si občania žiadali ich odstránenie. Pýta sa riaditeľa
TsMG, v akom štádiu to je, koľko stromov už bolo odstránených?
Úloha: Ing. Zelinka
- v akom štádiu je parkovisko pred Hotelom City, ktoré sa už niekoľko rokov rieši a stále
nie je doriešené?
Úloha: Ing. Kopasová
- Parkovisko Švermova – dali sme si za úlohu, že ho v tomto roku vybudujeme. Treba
povedať, že sa bude na jeseň parkovisko rozširovať.
Úloha: Ing. Kopasová
M. Grell: smeti pri Šárde dala vyzbierať a vyčistiť mestská polícia ako aj odstrániť. Ide
o odpad vyzbieraný z celého areálu z niekoľkých rokov. O tomto sa bavil s poslancom
Psotom, ale zjavne ho nepočúval, nejde len o túto lokalitu, ale aj lokalita v Nebojsi,
lokalita od Garaždu až po Ranč, lokalita v Hodoch až po Vincov les, to všetko dali robiť
oni – mestská polícia. Nedali to na kopu, dali to vyzbierať. Koho chytili toho riešili.
S týmto bojuje v Galante a organizuje ich sám.
Ing. Zelinka: dá presný zoznam k stromom, čo spravili a čo je možné ešte spraviť. 500
stromov naraz orezať nie je v ich silách.
P. Paška: nebude len orez, výrez stromov, ale bude nasledovať aj náhradná výsadba.
Nejakú aktivitu chystá Lidl- výsadbu stromov.
Mgr. Marsall:
- ku Galandii - projekt na stavebné povolenie v hodnote do 36.500 EUR ideme verejne
obstarávať cez EVO. Má poznatky ako riaditeľ školy s verejným obstarávaním, že do
hodnoty do 70.000 EUR bez DPH stačí prieskum trhu. Asi platia iné pravidlá pre
Galandiu.
Zodpovedané na MsZ
- poznámka pán Gaulieder bol zo strany primátora obvinený, že klame lebo tvrdil, že
výberové konanie na vedúceho právneho odd. bolo pred dvomi dňami ukončené. Ako
sa ukázalo p. Gaulieder neklamal, hovoril pravdu. Pán primátor človek môže pochybiť,
keď vážne obviní niekoho iného, že klame treba sa ospravedlniť.

P. Paška: nemá problém sa ospravedlniť komukoľvek, keď pochybí. Zdá sa, že sa
musí dnes ospravedlniť aj Lucii Galambosovej. Nemá s tým problém, ale ako ho niekto
sústavne obviňuje, že klame bez dôkazov, necíti potrebu sa ospravedlniť. Napriek
tomu nemá problém sa ospravedlniť a aj sa ospravedlní v tejto jednej veci, v tých
ostatných veciach si stojí za tým čo povedal.
Ing. Kopasová: limit 70.000,- EUR sa vzťahuje len na práce, ale projektová
dokumentácia sú služby, tam je limit do 20.000 bez DPH.

Zapísala: A. Deáková

