Interpelácie zo 14. zasadnutia MsZ, zo dňa 28.01.2016
Peter Závodský
- podľa jemu získaných informácií v MŠ na ulici Úzkej je 50% detí stále chorých, bol by
nerád, keby podmienky v zariadení MŠ neboli v poriadku a dáva do pozornosti návrhovej
komisie dať návrh na uznesenie : Mestské zastupiteľstvo ukladá prednostovi MsÚ vyžiadať
stanovisko okresného hygienika k prevádzkovaniu MŠ sídl. SNP alokovaná trieda ulica Úzka
v počte žiakov 41.
- interpelácia smeruje k mestskej časti Kolónia k lokalite s individuálnou bytovou výstavbou
t.j. samostatne stojace rodinné domy. Stavebný úrad vydal rozhodnutie, ktorým umožnil stavať
v tejto lokalite 4-bytovky. Spojením dvoch RD t.z. dvojdomom, čím na papieri vznikol
dvojdom a v skutočnosti je to 4-bytovka. Ľudia, ktorí sa zadĺžili budú mať v susedstve 4bytovky. Výstavbou sa zvýši aj počet áut, ktoré budú parkovať na komunikácií, k čomu nie je
komunikácia prispôsobená. V tomto som požiadal o činnosť hlavného kontrolóra,
viceprimátora, zástupkyňu prednostu, prednostu a oddelenie rozvoja mesta. Nesúhlasím
s podpísaným územným rozhodnutím, ktoré podpísal primátor mesta aj keď na papieri je to
v poriadku. Našťastie oddelenie rozvoja mesta našlo pochybenie pri vydaní územného
rozhodnutia, našlo ich celkovo sedem. Najzávažnejšie bolo, že mesto ako majiteľ cestného
telesa nebol ako účastník pozvaný na konanie. Je na Vás, či sa postavíte na stranu developera
alebo na stranu občanov mesta. Nie je to v súlade s územným plánom, zmenu územného plánu
má schváliť MsZ. MsZ bolo obídené a stavebný úrad vydal územné rozhodnutie. Obyvatelia
lokality I/17 spísali petíciu, viacerí z nich sú tu prítomní. V budúcom týždni bude doručená
petícia z ďalšej časti Kolónia, kde štatutárom petície je p. Gabriel Petho. Dnes mi poslal
oznámenie o nesúhlase s výstavbou 4- bytových radových domov v oblasti, ktorá bola
výhradne určená na výstavu individuálnych domov. Prosím smerom k p. primátorovi, k p.
prednostovi zastavte toto konanie. Oddelenie rozvoja mesta sa odvolalo v odvolacej lehote a je
vo Vašich rukách ako budete konať ďalej.
Peter Paška
– odpoviem na druhú interpeláciu ohľadom Kolónie. Bývam na Kolónii a tiež mi nie je jedno
ako Kolónia vyzerá. Podpísal som papiere, ktoré som dostal na podpis a bol som ubezpečený,
že všetko je v súlade so zákonom. Keby sa výstavba realizovala pri jeho dome, tiež by s tým
nemal problém, pretože tie domy sú pekné. Beriem do úvahy argument, že pri jednom dome
môže byť odparkovaných aj 8 áut, čo vytvára záťaž na komunikácii. V súčasnosti veľmi úzko
spolupracujeme s oddelením rozvoja mesta a snažíme sa dať veci do poriadku, tak aby všetci
boli spokojní. V žiadnom prípade, že nejde o to, aby som podporoval developera pred občanom.
Tieto domy sú veľmi pekné a môžem povedať, že krajšie ako väčšina výstavby na Kolónii.
Kolónia mala byť výstavnou štvrťou Galanty, bohužiaľ nie všetky domy pôsobia výstavným
dojmom. Zrejme aj v minulosti dochádzalo k tomu, že nebol presne dodržiavaný územný plán.
Zodpovedané na MsZ
- k prvej interpelácii – MŠ na ulici Úzkej budeme riešiť

Peter Závodský
- ja som nikdy nepovedal, že domy nie sú pekné. Len sú 400m od miesta, kde sú schválené
domy na individuálnu bytovú výstavbu a ide o znehodnotenie majetku občanov. Vyzýva –
z oddelenia rozvoja mesta máme 7x porušenie zákona, preto žiada aby sa mesto postavilo na
stranu občanov, prerušili konanie a zrušili územné rozhodnutie.
Peter Paška
– znovu zopakujem, spolupracujeme s oddelením rozvoja mesta, aby sme tento problém
vyriešili.
MUDr. Ervin Chomča
- bol oslovený staršími dámami, že v starom cintoríne v Galante bol uzatvorený zadný vchod
od pneuservisu, čo im robí dosť veľký problém v zimnom období. Touto cestou chce požiadať
p. riaditeľa TsMG, aby boli občania informovaní.
Ing. Zoltán Zelinka
- zadný aj predný vchod do cintorína je uzatváraný v zmysle otváracích hodín. Nemá
vedomosť, že by bol zadný vchod zatvorený.
Zodpovedané na MsZ
MUDr. Ervin Chomča
- zistí v akom čase je brána uzatvorená.
PhDr. Marta Vajdová
- obrátilo sa na ňu spoločenstvo vlastníkov bytov v Hodoch s požiadavkou o pomoc pri riešení
zateplenia bytového domu. Na oddelenie rozvoja mesta dňa 29.12.2015 podali žiadosť na
zateplenie bytového domu. K čomu obdržali stanovisko hlavného architekta mesta, aby
predložili viacej farebných alternatív.
- prečítala stanovisko - prozaické dielo hlavného architekta
- prosí oddelenie rozvoja mesta o prehodnotenie tohto stanoviska, obyvatelia si berú úver na
zateplenie
- otázka – žiadosť bola podaná 29.12.2015, prečo sa k tomu vyjadroval hlavný architekt, keďže
mu už končila mandátna zmluva?
Peter Paška
– bude reagovať vedúca oddelenia mesta Ing. Kopasová
- tu je vidieť, aká je mimoriadne dôležitá úloha hlavného architekta. p. Aštary si dával naozaj
záležať na tom, aby domy neboli lentilkové s rôznymi „patvarmi“. Záležalo mu na tom, aby
vyzeralo reprezentatívne. Súhlasí plne s jeho názorom. Je dôležité, aby sme architekta mesta
mali čím skôr.
Ing. Zuzana Kopasová
toto je bežný proces. Farebný návrh musí posúdiť a odsúhlasiť architekt mesta. Pokiaľ
s návrhom nesúhlasí, tak si vyžiada ďalšie alternatívy farebného riešenia.

- p. Ing. Aštary robil pre mesto do konca r. 2015. Všetky otvorené spisy ešte dopracováva. Tak
ako povedal p. primátor úloha hlavného architekta je veľmi dôležitá, momentálne ho nemáme.
Mgr. Peter Kolek
- faktická – škoda, že sa p. architekt nevyjadril takto aj k architektonickému skvostu na tržnici,
ktoré môžeme považovať za jedno „veľdielo“
občania si na to berú úver, nechajme na ich slobodnú vôľu rozhodnúť sa
Peter Paška
– rovnakým spôsobom boli menené návrhy v meste a tiež si to občania splácajú
Ing. Zuzana Kopasová
robia sa korektúry napr. teraz sídlisko Sever, sídl. JAS

-

Mgr. Andrej Tábori
- faktická – dočítal sa, že architekt nemá problém s farbami ale s útvarmi. Nevidí v tom
problém.
Peter Paška
– jeden z poslancov povedal, že mu vadí, keď som sa vyjadril, že v MsZ je 19 architektov. P.
Aštary sa rozhodol ukončiť svoju činnosť práve preto, že je tu 19 architektov.
- znovu zopakujem, menili sa veci na fasádach na sídl. Sever aj v meste. Tie BD, ktoré boli
opomenuté a boli schválené za predošlého architekta ja hodnotím ako jednu veľkú katastrofu,
obzvlášť fialový lentilkový činžiak.
- záleží mi na tom, aby Galanta vyzerala ako jednotné mesto
MUDr. Helena Kertészová
- len aby naše mesto nemalo väčšiu katastrofu ako sú farby na činžiakoch. Buďme radi, že
obyvatelia si berú úvery a na vlastné triko dávajú do poriadku BD a okolie.
Peter Paška
– ja som za to, aby sa Galanta zveľaďovala, ale je potrebné aby sa k tomu vyjadrili odborníci.
Mgr. Zsolt Barczi
- otázka – kde je p. prednosta ?
Peter Paška
– p. prednosta je na PN do stredy
Mgr. Zsolt Barczi
- prvá interpelácia smeruje na podujatie „Slávnostné odovzdávanie cien primátora“. 15.1.2015
boli ocenené významné osobnosti. Prítomných bolo okrem ocenených až 5. Atmosféra bola
veľmi komorná. Chýbala tam slávnostná atmosféra. Boli prítomní 3 poslanci predsedovia
komisií MsZ a 3 rodinní príslušníci ocenených. Považuje to za neúctu voči oceneným. Opýtal

sa - prečo neboli pozvaní ostatní poslanci MsZ? Či boli pozvaní vedúci zamestnanci MsÚ? Či
boli pozvaní predstavitelia štátnej správy a miestnej samosprávy, mestských organizácií,
kultúrnych a spoločenských organizácií?
- po zosumarizovaní tam bolo cca 12-13 ľudí, považujem to za dehonestáciu tohto podujatia
a neúctu voči oceneným
- podotýkam - občerstvenie z reštaurácie CORFON bolo zabezpečené pre 40 osôb
- druhá interpelácia smeruje k mestskému už tradičnému podujatiu XXIV. ročníku podujatia
mesta v minifutbale. Prečo bola podmienená účasť mužstva Hanza na tomto podujatí so
štartovným vo výške 500€? Toto podujatie je rozpočtované z mesta.
Peter Paška
– cenu primátora pripravovalo príslušné oddelenie MsÚ bude na to reagovať p. Gešková
- všetci ocenení mali možnosť si pozvať rodinných príslušníkov, túto možnosť využil len p.
Czigler
- pri počte pozvaných sme z toho vychádzali a v tom duchu bolo objednané aj občerstvenie
Mgr. Lívia Gešková
- cena primátora bola pripravená a pozvánky odoslané pre 40 osôb. Pozvaných bolo 7
ocenených, ktorí mali možnosť si so sebou priniesť aj rodinných príslušníkov. Bolo pozvaných
5 poslancov, prišli 3 poslanci. Z MsÚ sme boli 3. Preto bolo občerstvenie pripravené pre 40
osôb.
Peter Paška
– bol som ubezpečený, že pozvánky boli odoslané tak ako v minulosti
Mgr. Zsolt Barczi
- faktická – vždy všetci poslanci pozvánky dostali. Opýtal sa p. primátora, či sa tam cítil
slávnostne?
Peter Paška
– som rád, že ste schválili tých ľudí, ktorých som sa rozhodol oceniť tento rok. Nepotrebujem
Váš súhlas, ale ďakujem.
- nie je dôležité, aby sa tam poslanci cítili dobre a slávnostne. Dôležité je aby sa slávnostne cítili
ocenení.
Zodpovedané na MsZ
- pohár mesta v minifutbale – 2x sa už vyberalo štartovné od mužstiev. Toto štartovné išlo na
dobročinnosť. Minulý rok sa vyzbieralo 2 500€. Mužstvo Hanza bolo upozornené, aby zaplatilo
štartovné. Mužstvo dalo 100€, ktoré boli použité na nákup lôpt a zo sumy 2 500€ sa kúpili dresy
pre všetky ZŠ. Tento rok sme poslali pozvánku firmám, ktoré sa zúčastnia a zaplatia štartovné
a v rovnakom duchu dostalo pozvánku aj mužstvo Hanza. Považujem za korektné, aby všetci
účastníci podujatia mali rovnaké podmienky.
Zodpovedané na MsZ

Mgr. Peter Kolek
- faktická – súhlasím, že na odovzdávaní cien primátora sa poslanci nemusia cítiť dobre. Tu
nejde o poslancov, ale o dehonestujúcu atmosféru. Problém je ten, že ľudia neboli pozvaní.
Peter Paška
– môžem sľúbiť, že takáto chyba sa už nestane, budete pozvaný.
Peter Závodský
- ospravedlnil sa všetkým ocenením, vyjadril úctu a obdiv smerom k oceneným spolu
s ostatnými poslancami potleskom
- poprosil prítomných, aby umožnili dať slovo zástupcom petičného výboru za mestskú časť
Kolónia
- poprosil primátora, aby dal o tom hlasovať
Peter Paška
– požiadal poslancov o hlasovanie
Hlasovanie:

Prítomní:
18
Za:
18
Proti:
0
Zdržalo sa:
0
Nehlasovalo: 0

p. Kovácsová – za petičný výbor
- poďakovala za možnosť vystúpiť
- obrátila sa s prosbou na vedenie mesta a poslancov MsZ ako zástupcov občanov, aby
zastavili výstavbu bytových domov na Kolónii
- aj keď papierovo je to možno v poriadku, ale už teraz vidieť, že je to podvod, developer
zavádza
- developer sa vyjadril, že tam nasťahuje rómov
Robert Brizlák – občan
- riešime tu farbu bytových domov a na Kolónii mesto potichučky vydá rozhodnutie na
výstavbu 10 BD bez zmeny územného plánu, to svedčí o tom, že na MsÚ nie je niečo
v poriadku
Peter Paška
– stavebný úrad je posledné oddelenie, ktoré sa snažíme dať do poriadku. S činnosťou všetkých
ostatných vládne už spokojnosť . Problémom stavebného úradu je to, že sa jedná o odbornú
činnosť a je problém získať odborne zdatných zamestnancov z odboru stavebníctva, ktorí by
boli ochotní pracovať za tie platy, ktoré MsÚ je schopné ponúknuť. Pri podpise rozhodnutia
k výstavbe dvojdomov bol ubezpečený, že všetko je v súlade so zákonom. Oddelenie rozvoja
mesta konštatovalo, že existuje priestor na zjednanie nápravy.
- Pred pár zasadnutiami sme riešili dedičstvo z minulosti, ktoré sa týka napr. firmy Daisy
Elektro

- v tejto chvíli vieme zastaviť stavbu. Staviteľom som bol ubezpečený, že bude hľadať riešenie
ako vyjsť v ústrety všetkým obyvateľom danej ulice, dohodnutí sme na stretnutí v pondelok,
kde má predstaviť svoj zámer.
- je prekvapený, že sa staviteľ vyjadril, že tam nasťahuje rómov, ale pri rozhovore som nebol
Zodpovedané na MsZ
p. Kovácsová – za petičný výbor
- nemám žiadny dôvod si vymýšľať
- opýtala sa či môžu občania brať slovo primátora a muža, že túto stavbu zastaví a nebude sa
vo výstavbe pokračovať do vyriešenia daného problému?
Peter Paška
– rozprávali sme sa so stavebníkom, ktorý požiadal, aby sme ešte pozhoveli v konaní, príde
s ďalšími návrhmi
p. Kovácsová – za petičný výbor
- vieme všetci, čo tu dnes investor stváral, aby bolo územné rozhodnutie podpísané
Peter Paška
– budeme hľadať riešenia v prospech občanov mesta
Ing. František Gaulieder
- faktická – dal návrh, aby v lehote rokovacieho poriadku (podľa nového RP) v lehote 10 dní,
mesto vyrozumelo zástupcu petičného výboru o výsledku rokovaní, ktoré bude mať štatutárny
zástupca mesta s dotknutými subjektami resp. inštitúciami.
Peter Paška
– nevidím v tom žiadny zásadný problém
Peter Závodský
- nechcem nad tým polemizovať, ale chcem upozorniť a zdôrazniť, že v tejto chvíli je primátor
informovaný, že si to občania neželajú, že si to neželá MsZ, oddelenie rozvoja mesta našlo
porušenie zákona. Ja nevidím žiadny dôvod na diskusiu, vidím dôvod na ukončenie platnosti
územného rozhodnutia. Dnes stálo zamestnancov úradu dosť veľa síl, aby územné rozhodnutie
nenadobudlo právoplatnosť pochybným spôsobom. Poďakoval Ing. Kopasovej a ďalším, že
toto zastavili bez ich pomoci by toto nebolo. Aby sa neopakoval prípad Daisy Elektro. Ing.
Kopasová vie presne, ako ďalej postupovať a je to v rukách výhradne primátora mesta. Požiadal
primátora, by sa postavil na stranu občanov.
Peter Paška
– mi už konáme istú dobu. Som rád, že petičný výbor získal podporu aj poslaneckého zboru.
Ing. František Gaulieder
- už v minulosti som v interpeláciách požadoval odpoveď, kedy bude predložený na rokovanie
MsZ dokument, ktorý sa nazýva Štatút mesta Galanta. Podotýkam, že mesto Galanta doposiaľ

takýto dokument nemá. Týmto žiadam štatutárneho zástupcu mesta Galanta Petra Pašku, aby
dal definitívnu odpoveď, kedy vedenie mesta predloží tento dokument k prerokovaniu MsZ.?
- ďalšia interpelácia je na požiadanie občanov, aby interpelácie MsZ a odpovede na ne boli
zverejňované na web stránke mesta a tiež aj na úradnej tabuli. Táto požiadavka smeruje na
prednostu MsÚ.
- interpelácia ku kauze p. Lívie Geškovej, kde mesto Galanta bolo súdnym rozhodnutím
zaviazané vyplatiť p. Geškovej náhradu ušlej mzdy cca vo výške 11 200€ podľa zmluvy a podľa
súdneho rozhodnutia. Nakoľko v danej kauze došlo k porušeniu zákona zo strany konkrétnych
predstaviteľov mesta žiada, aby bola vytvorená škodová komisia pri MsÚ, aby riešila túto
záležitosť v intenciách zákonov vo vzťahu k osobám, ktorých konaním bola spôsobená
vzniknutá škoda mestu Galanta. T.z. zosobnenie vzniknutej škody.
- zároveň žiada, aby bola vedením mesta vykonaná kontrola web stránky mesta Galanta.
Nakoľko zistil, že niektoré dokumenty týkajúce sa povinného zverejňovania zmlúv nie sú
kompletné, dokonca niektoré z tejto stránky zmizli. Pokiaľ sa tam zmluvy nenachádzajú tak sú
neplatné.
- nakoľko spoločnosť Galandia s.r.o. a Bysprav s.r.o nemajú vypracované stanovy spoločnosti
požiadal o schválenie uznesenia a to v tom zmysle, aby tieto dokumenty boli vypracované.
Prečítal znenie navrhnutého uznesenia: Mestské zastupiteľstvo ukladá prednostovi MsÚ
v Galante a) vypracovať a predložiť návrh stanov spoločnosti Bysprav s.r.o. a Galandia s.r.o.,
b) vypracovať stanovisko hlavného kontrolóra k uvedeným dokumentom.
Peter Paška
– pokiaľ sa jedná o zverejňovanie interpelácií a aktualizácie web stránky nevidím tam zásadný
problém
- vytvorenie škodovej komisie v prípade p. Geškovej v zmysle zákona je to možné, otázne je
či budeme zosobňovať škody aj pri Galandii, pri kompostárni , hotel ARLI atď. Aká je Vaša
predstava?
- na štatút mesta som odpovedal už minule. Štatút mesta je komplexný dokument, ktorý si
vyžaduje veľký konsenzus mestského úradu, primátora, poslaneckého zboru. Nie je jednoduché
takýto dokument pripraviť, nevidím reálne aby sme ho dali dokopy v krátkom časovom
horizonte.
- požiadal poslanca Ing. Gauliedera, aby mu odpovedal na škody
Ing. František Gaulieder
- ešte ako občiansky aktivista som požadoval uplatnenie mojej požiadavky vo všetkých
prípadoch, na ktoré som poukázal od mylnej platby a ostatné kauzy, ktoré boli v minulosti, sú
v súčasnosti aj v budúcnosti. V každej slušnej spoločnosti, organizácii, firme pokiaľ
zamestnanec alebo osoba spôsobí škodu, tak zamestnávateľ uplatňuje náhradu vzniknutej škody
podľa príslušných predpisov a noriem. Takže moja požiadavka je aj z minulosti, do prítomnosti
ale aj do budúcnosti.

Peter Paška
– poprosil poslanca, aby to skonkretizoval
Ing. František Gaulieder
- ja nedávam návrh na uznesenie, ja konštatujem. Požadujem, aby v tomto prípade, keďže som
nebol poslancom, ale aktivistom a nikto si neosvojil môj názor z poslaneckého zboru ani
z vedenia mesta v tomto prípade, ktorý je prvý prípad je legálne a legitímne spôsobená škoda,
bola táto škoda riešená spôsobom tak ako uviedol prostredníctvom škodovej komisie
a v intenciách zákonov a zosobnenia v tomto prípade.
PhDr. Marta Vajdová
- či existuje na MsÚ farebná koncepcia pre zatepľovanie BD ?
- či boli orezané stromy v cintoríne v Hodoch?
Ing. Zuzana Kopasová
- čo sa týka farebného riešenia nie je vzor, podľa ktorého by sa postupovalo, ale vždy je to
individuálny návrh architekta, ktorý konkrétne navrhuje BD a to posudzuje mesto. Každý návrh
sa posudzuje individuálne.
Zodpovedané na MsZ
Ing. Zoltán Zelinka
- niečo bolo orezané už v minulom roku pri oplotení. Budeme pokračovať v tomto roku, kam
sa dostaneme s plošinou a kde je to opodstatnené.
Zodpovedané na MsZ
Peter Paška
– včera sme riešili s Ing. Kovácsom orezy stromov
Ing. František Gaulieder
- faktická – doplnil predchádzajúcu interpeláciu. Škoda bola spôsobená a bol vydaný rozsudok,
ktorý jasne zadefinoval aj hodnotu a výšku škody, ktorá bola spôsobená mestu Galanta t.z., že
všetko čo bude na základe súdneho rozhodnutia resp. rozsudku.
Peter Paška
– ja sa opäť pýtam na tie prípady z minulosti, kde škoda bola vyčíslená aj súdne určená?
Ing. František Gaulieder
- súdne nebola určená, pretože orgány činné v trestnom konaní prípady uzavreli tak ako ich
uzavreli. Ja ich nemienim komentovať.
Peter Paška
– stále som dúfal, že pri Vašich vystúpeniach sa mi skúsite ospravedlniť, za vyjadrenia, ktoré
minule boli na videu nahrané.
Ing. František Gaulieder
- za aké vyjadrenia?
Mgr. Andrej Tábori
- otázka na Ing. Zelinku – či sa orez stromov týka všetkých prímestských častí?
Zodpovedané na MsZ

Ing. Zoltán Horváth
- opýtal sa, z akých dôvodov boli vyrezané stromy pri MsÚ, kto dal na to príkaz a či to bolo
naozaj tak odborne posúdené ? Minule na to nedostal odpoveď. Žiada doručiť odborný posudok,
že výrez musel byť uskutočnený.
- už na predošlom zasadnutí MsZ sa hovorilo o t.z. telefónnych búdkach o zneužívaní na
reklamné účely bez platenia. Tu bolo rozhodnuté, že do 31.1.2016 budú tieto zariadenia
odstránené, ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy a k plateniu na základe NZ. Máme na to 3 dni
rád by som vedel, či sa v tejto veci bude konať? V rámci kontroly plnenia uznesení som nenašiel
túto úlohu.
Zodpovedané na MsZ
Ing. Zuzana Kopasová
- na výrub stromov bolo už zodpovedané z minulého zastupiteľstva. V r. 2014 mesto požiadalo
o výrub stromov na starom cintoríne, nakoľko je mesto povinné vykonať náhradnú výsadbu
a stromy pri MsÚ boli choré zdraviu a životu nebezpečné sa vyrezali a mesto uskutočnilo
náhradnú výsadbu v tomto priestore.
Ing. Zoltán Horváth
- požiadal, aby poslancom MsZ bolo zaslané presné odborné stanovisko, na základe ktorého
došlo k rozhodnutiu, že treba stromy pri MsÚ vyrúbať
Zsolt Takáč
- vyjadril sa k telefónnym búdkam. Pri konzultácii s právnikom mesta mu bolo odporučené, aby
takto nekonal dovtedy, kým mesto neskontaktuje majiteľa týchto zariadení, pretože môže dôjsť
poškodzovaniu cudzieho majetku. Pokiaľ bude mať na papieri súhlas na odstránenie tak, to
zabezpečí.
Peter Paška
– je to problém dlhodobý. Zo zákona nemôžeme len tak odstrániť cudzí majetok.
Mgr. Miroslav Psota
- odstránenie týchto zariadení je možné za podmienky, že nebudú poškodené a budú uložené
ako deponované do skladu mesta. Vlastník si ich môže kedykoľvek vyzdvihnúť. Je pravda, že
k pozemkom pod búdkami nemá žiadny nájomný alebo iný vzťah. Úloha bola delegovaná p.
prednostovi, ktorý ma v tejto veci nekontaktoval s osobitnou požiadavkou.
Ing. Zoltán Horváth
- navrhol ďalšie uznesenie a trvá na termíne 31.01.2016 zariadenia odstrániť bez poškodenia
a uložiť.
Ing. František Gaulieder
- p. Peter Paška ma vyzval, aby som sa mu ospravedlnil. Ja sa pýtam, kedy sa ospravedlní on
občanom Galanty za novoročný príhovor vetou : Dúfam, že tento nový rok bude k...a lepší ako

ten starý a za tie oplzlé nadávky, ktoré odzneli pri slávnostnom vystúpení pri príležitosti vítania
nového roku. Potvrdia to poslanci, ktorí boli pod pódiom. Ale na to ospravedlnenie nemáte.
Peter Paška
– prvá časť Vášho výroku je pravdivá povedal som : Želám Galanťanom k...a lepší ako ten
starý. To som povedal. Za to sa môžem ospravedlniť. Tam odzneli vyjadrenia iných ľudí,
nechápem prečo to so mnou spájate.
Na konferencii ste sa vyjadrili na moju osobu nepekne, že som h....l, klamár je to zjavné aj zo
záznamu. Toto som mal na mysli. Táto debata sem nepatrí. Čakal som, že sa ospravedlníte.
Ing. František Gaulieder
- ja sa Vám v živote neospravedlním.
Mgr. Zsolt Barczi
- otázka na vedúcu oddelenia rozvoja mesta. Kto je zodpovedný na výrub stromov na ulici
Krásnej? Na základe čoho a kto to urobil? Stromy, ktoré tam zostali sú zničené do polovice
orezané. Nedáva to zmyslel. Neďaleko býva zamestnanec mesta, ktorý zrejme ľahšie dostal
povolenie k výrubu. Občania BD stromy vysadili a teraz, je všetko zničené zrejme kvôli
signálu.
Ing. Zuzana Kopasová
- momentálne sa neviem k tomu vyjadriť
Peter Paška
– ukončil bod interpelácie
- požiadal dotknutých zamestnancov v zmysle čl. 19 Rokovacieho poriadku odpovedať na
interpelácie do 30 dní odpovedať
- odovzdal slovo viceprimátorovi, nakoľko odchádza na stretnutie, na ktoré ho pozval prezident
SR
- zaželal ďalší úspešný priebeh rokovania.

