Interpelácie vznesené na rokovaní mestského zastupiteľstva
v Galante, dňa 12. 5. 2016

P. Závodský:
- Požiadavka k TsMG: na stretnutí s obyvateľmi Kolónie sa na neho obrátili obyvatelia
s nasledovnými problémami - v časti Kolónia – smetné nádoby sa vynášajú len z hlavných ulíc,
obyvatelia, ktorí bývajú na bočných uliciach musia ráno vytláčať smetné nádoby na hlavné
ulice a poobede si ich hľadať a vrátiť k domu. Obyvatelia z bočných ulíc žiadajú TsMG prijať
nápravné opatrenie, sú tiež platiteľmi daní, platia rovnaké dane ako obyvatelia na hlavných
uliciach, preto žiadajú o odvoz odpadu spred ich domov rovnako ako je to u obyvateľov
bývajúcich na hlavných uliciach.
Z: Ing. Zelinka
- K prednostovi – občania Kolónie sú pohoršení tým, že existujúci vlastníci nezastavaných
pozemkov sa o tieto pozemky nestarajú, rastie tam burina, tá klíči a vietor roznáša burinové
semená na okolité pozemky. Žiadajú MsÚ o prijatie náprav.opatrenia.
Z: Mgr. Psota, Ing. Kopasová
- K MsP: obyvatelia Kolónie sú veľmi spokojní s tým, že MsP vykonáva častejšie okruhy
v rámci Kolónie, ale tiež ich robia len na hlavných uliciach, žiadajú upraviť okruh v rámci
Kolónie tak, aby MsP kontrolovala aj bočné ulice.
Z: M. Grell
- K detskému ihrisku na Kolónii- je tam jediné detské ihrisko, ktoré je v súkromnom vlastníctve
a je postavené na súkromnom pozemku, a keďže je predpoklad, že tento pozemok bude
odpredaný o ihrisko prídu. MsZ vyčlenilo financie na detské ihriská aj v Hodoch a Nebojsi
preto dáva návrh na uznesenie a to:
Vytypovať vhodný pozemok na Kolónii pre vystavanie mestského detského ihriska vrátane
lavičiek, zelene a osvetlenia.
Z: Ing. Kopasová
- požiadavky na hl. kontrolóra, zároveň dáva návrh na uznesenie:
MsZ ukladá hl. kontrolórovi preveriť
a) pracovno-právny vzťah Mgr. Miroslava Psotu odo dňa kedy neprijal funkciu vedúceho
novovytvoreného útvaru v zmysle platnej organiz. štruktúry až po deň vymenovania do
funkcie prednostu úradu.
Z: MVDr. Pallya, T: najbližšie zasadnutie MsZ
b) preveriť účelnosť vynakladania mzdových prostriedkov v TsMG s osobitným zreteľom
na ukončenie pracovného pomeru p. Kelecsényiovej a p. Moroviča a ich následnú prácu
pre TsMG Galanta ako aj novovzniknutý pracovný pomer Ing. Poľakovského.
Z: MVDr. Pallya, T: najbližšie zasadnutie MsZ

P. Paška: ku Kolónii: bočné uličky je tam problém dostať sa tam s osobným autom nie to ešte
s veľkým smetiarskym autom a to preto, že tam občania parkujú pred domami na ulici a nie vo
svojich dvoroch. Toto je zásadný problém, prečo predpokladá, že sa tam nevie dostať
smetiarske vozidlo.
P. Závodský: túto odpoveď dostali občania aj z TsMG, no nie občania projektovali túto cestu.
Po druhé v celej Galante parkujú občania pred domami a všetci platíme rovnaké dane. Ale
nemôže byť problém pre TsMG poslať tam človeka, ktorý vytiahne smetiaky polhodinu pred
vozidlom tým na hlavnú cestu a potom ich vráti späť. Tu treba len chcieť. Zabezpečiť občanom
rovnaký komfort a TsMG majú na to kapacitu, aby to zabezpečili.
PaedDr. Vajdová:
- K SŠZ: či už hodské futbalové ihrisko je v správe SŠZ. Ak nie je z akého dôvodu, keď komisie
dali stavisko, že má prejsť pod správu SŠZ.
- Š. Varga: nie nemá ho v správe. Na januárovej športovej komisii dala komisia odporúčanie,
aby tá časť čo je majetkom mesta prešla pod správu SŠZ, ale zatiaľ nedostal návrh zmluvy.
- PaedDr. Vajdová: a od koho to závisí, aby dostal návrh zmluvy
- Š. Varga: od MsÚ
- PaedDr.: Vajdová dáva návrh na uznesenie.
MsZ ukladá prednostovi úradu vyriešiť stav správy ihriska Hody odporúčaný komisiami
športovej a finančnej.
Z: Mgr. Psota
- K TsMG: chodník, ktorý vedie od nemocnice smerom k Novému cintorínu, po obidovoch
stranách, je tam veľká „ džungľa“.
Z: Ing. Zelinka
- Žiada TsMG o súčinnosť vzhľadom na to, že v cintoríne riešili osvetlenie, dal sa len na zadnú
budovu v cintorína reflektor, aby bola zadná časť osvetlená, lebo tam boli krádeže, ale je
potrebné myslieť na to nech sa tam už umiestni verejné osvetlenie.
Z: Ing. Zelinka
Ing. Gaulieder – faktická k interpelácii P. Závodského, cesty a vozovka na Kolónii patria mestu
Galanta, to že sú úzke si myslí, že to bol nie celkom vhodný dar pre mesto, aby takéto pozemky
obhospodarovalo.
MUDr. Chomča:
- K Byspravu: kto robí údržbu plynu v bytovke?
Ing. Horváth, konateľ Byspravu - prostredníctvom správcu odborne spôsobila firma, je to nonstop služba. Je to zverejnené na oznamovacej tabuli v každom bytovom dome aj s kontaktom.
Ak to tam nie je, môžu to doplniť, ale ak to chýba tak len z dôvodu, že to niekto odtrhol. Pre
spoločnosť Bysprav to robí firma Zilizi s.r.o. Je zmluvne na takéto pohotovostné práce týkajúce
sa rozvodov v dome firma zmluvne viazaná.

MUDr. Chomča: pýtajú sa občania kvôli tomu, že im menili kohútik na plynovom sporáku
a zaúčtovali im 70 EUR a dôvod bol, že si zaúčtovali aj dopravu z Kráľovho Brodu do
Galanty
Ing. Horváth: tieto fakturácie nejdú cez nás, idú cez toho kto si ich objedná, môžu si objednať
kohokoľvek. On hovorí o pohotovostných prácach na rozvodoch.
MUDr. Chomča a nie sú na to kontrolné mechanizmy?
Ing. Horváth: za to nemôže správca zodpovedať.
Zodpovedané na MsZ
PaedDr. Černý:
- Sídl. Sever obchod a výstavba nového obchodu-potravín, je tam len Jednota, občania ho už
viac krát žiadali, aby to predniesol. Je údajne viac predražená ako iné obchody a občania nie sú
s ňou spokojní. Pokračuje sa na Severe vo výstavbe, je tam niekoľko nových bytových domov,
blízko by tam mali aj obyvatelia Hodov. Žiada o spoluprácu resp. aktivitu zo strany mesta či by
bolo možné v nových priestoroch ako sa stavajú byty umiestniť nejakú malú Billu alebo nejaké
iné potraviny, či mesto nad tým uvažuje vzhľadom na počet občanov, ktorý tam už je. Či sa tam
chystá niečo realizovať?
P. Paška: v tomto smere ešte nekonali, ale pokiaľ je takáto spoločenská objednávka tak
začneme.
Z: Ing. Kopasová
Mgr. Marsall:
- dňa 23. apríla prišiel so svojim malým prívesom na zberný dvor. Čakalo ho tam nepríjemné
prekvapenie, bolo tam veľa vozidiel a ľudí, vládla tam nervozita. Obyvatelia sa mu tam
posťažovali: jeden občan priniesol zelený odpad a pýtal sa prečo sa platí za bioodpad keď máme
kompostáreň a dostali sme na ňu peniaze z EÚ. Druhý občan priniesol malé množstvo
stavebného odpadu a mal platiť do 1 Eura, pýtal sa prečo to nemôže zaplatiť na mieste prečo to
musí zaplatiť do 2 týždňov na mestskom úrade v pokladni. Ďalší občan doniesol opotrebované
pneumatiky a pracovníčky to odmietli prevziať. Občan nadával prečo je na webovej stránke
napísane v sekcii odpadové hospodárstvo aj opotrebované pneumatiky atď. Na webovej stránke
mesta sú zastaralé informácie, najnovšie sú z roku 2012. V tejto súvislosti žiada primátora
a prednostu zabezpečiť aktualizáciu informácií- nech sú v sekcii TsMG- zberný dvor podrobné
relevantné informácie. Nech tam sú obsiahnuté infomácie aký druh odpadu sa preberá
bezplatne, do akého množstva, aký odpad sa od 1.1.2016 nepreberá, nakoľko sa menil zákon,
treba tam dať cenník a spôsob platby. Poprosil by aj elektronické Galantské noviny - Galántai
Újság a regionálnu televíziu nech šíria taktiež tieto informácie medzi občanov.
Z: Ing. Kopasová, Ing. Zelinka

Mgr. Kolek

- Ul. Petzvalova: problém s prepadnutou vozovkou, je to v štádiu podľa obhliadky, že každú
chvíľu sa pretrhne komunikácia. Pokiaľ budú automobily tam bývajúcich ľudí týmto
poškodené, mesto bude musieť znášať zodpovednosť. Žiada situáciu riešiť okamžite kým sa
nestane nejaké nešťastie.
Z: Ing. Kopasová
- Pýta sa na Uznesenie 231-Z/2016 kde MsZ jasne deklarovalo, že chce, aby začali vychádzať
Galantské noviny. Opakuje poslanci MsZ chcú a iniciujú vydávanie Galantských novínGalántai Újság pre obyvateľov mesta. V uznesení sú podchytené aj kritériá. Pýta sa prečo
v tomto mesto nekoná.
Zodpovedané na MsZ
- parkovisko pred budovou amfiteátra. 14. mája uplynie lehota kedy sa Audiovizuálny fond
vyjadrí či podporí digitalizáciu prírodného kina alebo nie. Má informácie, že by naša žiadosť
mala byť úspešná. Dochádza však k situácii, že na ploche pred amfiteátrom parkujú cez deň
a už aj v noci autá zo zariadenia Areálu zdravia. Devastujú parkovisko. Parkovisko je v správe
TsMG. Po obnovení činnosti prírodného kina bude potrebné zabezpečiť parkovanie pre
návštevníkov prírodného kina. Narážame na 2 problémy: parkovisko je obsadené a je
devastované. Navrhuje uznesenie
MsZ ukladá prednostovi úradu zvolať stretnutie zainteresovaných strán: predstaviteľov Areálu
zdravia, MsKS a TSMG, aby sa dohodli ako budú tento prietor riešiť. Areál zdravia má vo
svojich priestoroch parkovisko pre 50 automobilov a ľudia tam neparkujú. Údajne je to platené,
nevie či má správne informácie.
Z: Mgr. Psota
- k prevádzke prírodného kina, MsZ odsúhlasilo finančné prostriedky na vybudovanie
zámkovej dlažby od vstupnej brány amfiteátra až po koliby, aby sa to skultúrnilo. Dnes je 12.
mája nemá informáciu že by sa niečo dialo s týmto priestorom. Ak sa začne prevádzka letného
kina po rekonštrukcii možno do 15. júna narazíme na problém, že akcia ak sa nebude okamžite
realizovať bude to mať negatívny vplyv na návštevnosť. Ide o tretie nekonanie v tomto smere.
Z: Ing. Kopasová
- Taktiež už tretí krát spomína, a už mu je to trápne, detské ihrisko na Sídl. Jas. Ešte v minulom
roku poslanci schválili sumu 15 000 EUR. Pýta sa v akom je táto agenda stave. Už je pomaly
koniec jari, ide leto, kedy budú môcť deti využívať toto ihrisko v zime alebo až na konci
volebného obdobia? Žiada o odpoveď.
- poslanci MsZ sa zúčastnili kontrolného dňa priestorov Neogotického kaštieľa, bolo na to
vyčlenené spolufinancovanie v rámci projektu, ktorý neskôr padol a následne vyčlenené
financie vo výške cca 96000 EUR. Riešia sa tam toalety na nádvorí kaštieľa, popritom sa robí
Južná veža, situácia tam vyzerá nasledovne: na stenách sú osadené v umelých plastových
rámoch elektrické vedenia, ráta sa tam len s vysprávkou stien, bez okien, nezachytil či sa budú
riešiť podlahy. Má sa riešiť schodisko so zábradlím. To je všetko. V historickej budove
považuje zo svojho pohľadu takúto rekonštrukciu za zbytočnú a nevie si dobre predstaviť
funkčnosť týchto priestorov. On navrhoval, aby sa financie použili výhradne len na
rekonštrukciu južného krídla spôsobom, že by sa spravili toalety a peniaze, ktoré by zostali by
sa dali na jedno miesto a nerozdelili by sa na 3 či 4 miesta. Pýta sa kto toto projektoval? Je si
vedomý toho, že je to len výňatok z projektu, ale myslí si, že toto je veľmi zlé riešenie. Proces

je takmer dokončený, nevedia s tým už robiť takmer nič. Považoval za dôležité na toto
upozorniť ako správca neogotického kaštieľa. Poslanci boli týmto zavedení a nemali o tomto
informácie.
- Z. Takáč: kompletná rekonštrukcia v rámci projektu - suma bola stanovená na 970 000 EUR,
jedná sa o najdrahšiu aj najnáročnejšiu časť rekonštrukcie. Veža si vyžaduje osobitnú
pozornosť. Rekonštrukcia si vyžaduje špecifické štukatérske práce v každej miestnosti, sú tam
zvláštne atypické okná vďaku historickej hodnote ich nemožno vymeniť kus za kus, ale musia
byť reštaurované tie čo sú tam a pod.. Pri schvaľovaní peňazí MsZ boli prioritou 2 veci a to
toalety a viedli sa kanalizačné prípojky od ZUŠ až do Južnej veže, prieviedla sa voda, priviedli
sa siete. Odhadovaná zbytková cena bola na sprístupnenie Južnej veže. Nemožno očakávať, že
v tom budú aj okná, alebo zasekaná elektrika. Ešte tam chýba napr. elektrika. Projekt to
obsahoval. Musí sa tam zaviesť kúrenie. Finálne práce by ešte nezatracoval. Veža bude ešte
vymaľovaná, všetky miestnosti budú vymaľované, chodba bude osvetlená s bezpečným
zábradlím pre verejnosť. Všetky technické veci súvisiace s požiarnou – bezpečnosťou
prípustnosťou v rámci pôvodného projektu budú dodržané. Bude sa osádzať povôdné zábradlie
hore na strechu, ktoré tam aj bolo. Najdrahšia časť na celom kaštieli je práve Južná veža. Ani
jemu sa nepáčia lišty, ale aj v priestoroch, ktoré sú už sprístupnené a využívané sú káble v
umelých lištách. Ak sa nájdu financie na konkrétnu miestnosť, káble budú zasekané aj
s kúrenárskymi rúrami. Pamiatkári hovoria, že ako náhle vstupujeme do omietky, mali by to
robiť reštaurátori na to predpísaní, preto nie sú káble zasekané, ale sú len na povrchu.
- Ing. Kopasová: sú veci, ktoré vidíme, ale robili sa aj kompletné prípojky vody a kanalizácie,
ktoré nevidíme, sú pod zemou v dĺžke 150 m. Podarilo sa dohodnúť zasekanie elektroinštalácie.
Dodávateľ je dostatočne prístupný. Ide o nedokončené dielo. K odovzdaniu má prísť najskôr
koncom tohto mesiaca. Projektová dokumentácia bola predložená takmer na všetky komisie
MsZ. Komplexný zámer bol zrejmý z projektovej dokumentácie ako aj z rozpočtu s výkazom
–výmer.
Zodpovedané na MsZ
- P. Paška: ku Galantským novinám: finalizujeme štatút. Bude to predložené k najbližšiemu
MsZ. Výberové konanie na šéfredaktora a ďalšie veci budú nasledovať. Galantské noviny
chýbajú všetkým.
- Faktic. pripomienka MUDr. Chomča: k parkovisku pred amfiteátrom zdieľa názor Mgr.
Koleka, ale musí povedať, že na komisii to už preberali a iniciovali stretnutie zainteresovaných
strán.
- Z. Takáč: nepovažuje za šťastné riešiť to s p. Tószegim, on má svoj areál, má svoje
parkovisko. Aj keď on na spoločnom stretnutí prejavil vôľu spolufinancovať to, ale do budúcna
by to mohlo spôsobovať problémy. Treba tam vybudovať parkovisko, treba tam dať rampu
a vyberať parkovné. Priestor potrebuje revitalizáciu.
- Ing. Gaulieder: k slovám Mgr. Koleka boli dnes na obhliadke kaštieľa aj s Mgr. Táborim.
Musí konštatovať, že takú zlátaninu ešte nevidel. Prišiel tam aj pán Petrovič od „pamiatkárov“
Toto nie je záchrana kultúrnej pamiatky, ale devastácia. A plnú zodpovednosť za to nesú aj
pamiatkári. Je nemysliteľné, aby v plastových lištách boli vedené káble, keď v priestoroch,
ktoré má p. Takáč pripravené pre svoje podnikateľské zámery sa môže zasekať. Pán Takáč
hovorí, že je treba volať reštaurátorov, keď sa ide sekať do omietky, ale u neho žiadnych
reštaurátorov nevidel, videl len murárov. Tak je zvedavý akých reštaurátorov bude mať on.

Prečo sa robota fušuje a hovorí sa, že je to len dočasné riešenie. Nie sú dotiahnuté veci, na ľavej
strane sa opravujú omietky, na pravej nie. Robí sa bez koncepcie. Pýta sa kto je za tento stav
zodpovedný. Malo sa povedať, že financie budú použité na inžinierske siete, keď sa hovorí, že
boli robené inžinierske siete. A nie tak, že sa začnú robiť záchody, ale prístup k nim je cez
kopce a kamene atď. Pýta sa či sa tam bude robiť tiež zámková dlažba ako je na nádvorí, lebo
sa tam plánovalo dávať kocky. Pýta sa kto tam chodí robiť za mesto dozor alebo dohľad. Pán
Takáč chodí na kontrolu každý deň z titulu svojej funkcie, čo sa týka priestorov vyčlenených
pre jeho podnikateľský zámer, ale kto chodí vykonávať dohľad do tých priestorov, ktoré robí
mesto. Ak je to pán Bartek, tak to bude prúser ako pri výmene okien ZŠ SNP. Tam kde sa
objavuje dvojica Takáč-Bartek tam nevidí nič čisté.
- Ing. Kopasová: obsah a rozsah projektovej dokumentácie bol predložený na komisie MsZ.
A pred toaletami bude zámková dlažba- 47,7 m. Zvyšok sa dorobí.
- Mgr. Benkovics: vychádza mu z toho, čo počuje, že nakoniec môžeme byť radi, že sme neboli
úspešní pri eurofondoch. V južnej veži je niekoľko miestnosti a keď sa hovorí, že jedna
miestnosť sa robí jeden rok, koľko bude trvať spraviť ďalšie miestnosti – 150 rokov?
- Z. Takáč: dnes ho prekvapilo, že na jeho jednu miestnosť prišlo v rámci profesionálnej
odbornej firmy, zameranej na štukatérske práce 21 ľudí, z ktorých boli 4 reštaurátori a ostatní
špičkoví murári, ktorí robili v jednej malej miestnosti celý deň. Tieto firmy odborne fungujú
tak, že robia v jednom v kuse takéto množstvo celý deň. Preto hovorí, že chválabohu, že Galanta
nepodpísala zmluvu – na kaštieľ, kvôli krátkosti času by sa táto odborná práca nedala vykonať.
- Mgr. Kolek: ktor robil projekt na kaštieľ
- Ing. Kopasová: p. Müller
- Ing. Kopasová: k detskému ihrisku JAS: sú pripravené technické podklady, čo všetko sa má
realizovať na oprave, boli oslovené firmy, ktoré dodávajú cenové ponuky k verejnému
obstarávaniu.
- Mgr. Kolek: presne túto istú odpoveď dostal aj na minulom MsZ na túto otázku. Pýta sa Ing.
Kopasovej prečo nekoná, či nechce alebo nemá na to. Začnite už konečne riešiť Sídl. JAS.
Nebude v kuse opakovať to isté ľuďom, keď sa ho pýtajú. Dochádza mu trpezlivosť.
- Ing. Kopasová: konáme, kapacity oddelenia sú obmedzené, robia sa aj iné veci nielen JAS.
Nedá sa robiť na 30 prioritách, treba si určiť priority.
Mgr. Kolek: máte personálne problémy na svojom oddelení, že nestíhate?
P. Paška: riešime ich, už spomínal, že posilní ORM, rieši viac vecí, rieši aj stavebný úrad, rieši
tento problém.
- Ing. Kopasová: k multifunkčným ihriskám na Severe a v Hodoch, súťaž je ukončená,
dodávateľ je vybraný. Chcú sa osobne stretnúť. Pani, ktorá vyhrala chce možno odstúpiť od
zmluvy.
Mgr. Kolek: ešte ku kaštieľu: je zaujímavé, že zrazu sa už lišty dajú dať preč, rozvody sa
dajú dať pod omietku. Už nepotrebujeme ani toho človeka, čo to schváli. Ak by sa tam
neboli išli pozrieť a nekritizovali to tu, zase by to nikoho netrápilo.

P. Paška: treba to adresovať na iné miesto, nie na pani Kopasovú. Petzvalovej ulici
a amfiteátru sa budeme venovať.
Ing. Kopasová: k ul. Petzvalovej, bola obhliadnutá a oprava komunikácie je objednaná.
Budúci týždeň „nabehne“ firma a bude opravovať prepad. Dozor na kaštieli vykonával p.
Bartek a stále vykonáva technický dozor a stavebný dozor vykonáva pán František Nágel.
Čo sa týka parkoviska pred amfiteátrom je to zadané dopravnému inžinierovi. Máme 4
dopravných inžinierov, z toho dvaja nám zo zdravotných dôvodov dlhodobo vypadli.
Dopravní inžinieri sú maximálne vyťažení. Okrem parkoviska pred amfiteátrom riešime aj
parkovisko na Námestí detí, prepojenie chodníka v Hodoch atď. Kapacitne nám nestíhajú
ani projektanti.
P. Paška: sú veci, ktoré my úkolujeme, ale nestíhajú sa mimo nás, mimo náš úrad.
P. Závodský: k Mgr. Kolekovi, žiada o trochu úcty. Treba si uvedomiť, že všetky investičné
aktivity končia na jednom oddelení. Zase na druhej strane k Ing. Kopasovej, treba
poslancom povedať, čo sú priority, informovať poslancov na komisiách. Treba trochu
zlepšiť komunikáciu voči poslancom. Poslanci schválili investičné aktivity a obyvatelia sa
pýtajú kedy to už bude. K parkovisku pred amfiteátrom nemyslí si, že by to mal byť problém
pána Tószegiho ani Areálu zdravia. Je to problém TsMG, ktoré sú správcom tohto
parkoviska, majú svojho riaditeľa ako aj námestníka, majú sa o to starať. Nemajú sa o to
starať ani poslanci ani MsKS. Ak MsKS chce nech požiada o prevzatie do správy a nech
s tým spravia, čo uznajú za vhodné tak, aby to bolo v synergii s obnovou amfiteátra. Na
tejto ploche parkuje ktokoľvek aj návštevníci z iných okolitých zariadení. Podľa jeho
názoru to majú riešiť TsMG a nie poslanci MsZ.
Mgr. Psota: Vážený poslanecký zbor, Vaše výhrady k investičným akciám sú opodstatnené,
niektoré veci oddelenie netíha. Snaží sa odo dňa nástupu do funkcie absorbovať všetky
problémy a verejne vyhlasuje, že bude pracovať na tom, aby bola činnosť mestského úradu
plánovitá, premyslená a zladená. K tomuto nám dopomohla aj zmena zákona o verejnom
obstarávaní. Znovu existuje zákazka s nízkou hodnotou kde bežné práce je možné obstarať
len prieskumom trhu, u stavebných prác je to 70000 EUR bez DPH, stačí vykonať len
prieskum trhu, získať najvýhodnejšiu ponuku. S vedúcou ORM má naplánované stretnutie,
aby sa tieto veci mohli čo najrýchlejšie naštartovať, aby nie na jeseň, ale skôr v letných
mesiacoch boli tieto veci hotové. Budeme na tomto veľmi usilovne pracovať. Dáva na to
verejný prísľub.
Mgr. Marsall: K rekonštrukcii športového ihriska na Sídl. Sever, je to zákazka v hodnote
17000 EUR a teraz počul, že už sa ukončilo verejné obstarávanie? Pán Psota povedal, že
podľa nového zákona do 70000 stačí prieskum trhu. Výsadba zelene na Sídl. Sever bola
schválená vo výške 4000 EUR ešte v minulom roku, ale nič sa neudialo ani v tomto smere.
Prosí o urýchlenie riešenie týchto vecí, treba povedať kedy sa budú realizovať.
Ing. Kopasová: multifunkčné ihriská Hody a Sever sa naraz obstarávala suma cca. 36000 EUR
bez DPH. Nový zákon, zmena na stavebné práce nastala k 18.4. Toto obstarávanie bolo
spustené ešte pred týmto termínom a nerobilo sa to prieskumom trhu. Výsadba
zelene, ten istý problém, rovnako sa to obstarávalo, je to vyšší budget nie je to len 4000 EUR,
rieši sa to komplexne ako obnova zelene na sídliskách, nie je to len Sever. Teraz výsadba nie je

už veľmi vhodná, nasledujú letné mesiace, najskôr až na jeseň. Dal sa termín do 15. júla, vtedy
by malo byť všetko zrealizované.
P. Paška: je tam ten problém ako spomínala Ing. Kopasová, že ten kto vyhral pravdepodobne
odstúpi od zmluvy.
Mgr. Kolek: opätovne sa pýta aj na vstupný priestor amfiteátra, kde sa opätovne schválili
financie. Kde má byť vydláždenosť vstupnej brány až po koliby. Pýta sa v akom je to stave.
Nie je jeho problém ak sa na oddelení nestíha. Ak je dobrý hospodár všíma si to, môže rozšíriť
oddelenie, môže preskupiť kompetencie potom by sa možno aj stíhali veci.
P. Paška: riešime tieto veci, keď nastúpil nový prednosta nebude riešiť tieto veci sám, riešime
to spolu aj s pani Galambosovou.
Ing. Kopasová: spevnené plochy tým, že sa pustili peniaze na rôzne investičné aktivity, opravy
komunikácie a vybudovanie parkovísk, vyčerpali sme daný limit do 200 000 EUR, čo sme mali
vysúťažený. Momentálne sme pripravili podklady na verejné obstarávanie na výstavbu
komunikácie a opravu parkovísk. Spevnené plochy sa rátajú do budovania komunikácií
a chodníkov. Rovnaké práce sa narátavajú do jedného balíka.
Mgr. Barczi: identickú interpeláciu ku Galantským novinám dal už minule, tú istú odpoveď
dostal už minule, môže mať istotu, že finálna verzia štatútu sa dostane na najbližšie MsZ.
Dostaneme sa už dopredšie?
P. Paška: venujeme sa tomu, v najbližších dňoch bude vyhlásené aj výberové konanie atď.
Návrh štatútu už má už v maily.
Zodpovedané na MsZ
PaedDr. Černý
Vidí svetielko na konci tunela v slovách prednostu Mgr. Psotu, že sa začne plánovať, začne sa
robiť nejaký systém, poriadok. Má otázku na pána primátora načo bol tzv. „Eršekov personálny
audit“ keď potom oddelenie nestíha, odvtedy kopec ľudí odišlo, nestíha sa atď.
P. Paška: ORM nebolo oslabené. Je v tej istej štruktúre ako bolo od jeho nástupu, bolo navýšené
o 1 človeka, referenta cestovného ruchu, ktorý bol daný na požiadanie komisie obchodu,
služieb, cestovného ruchu a RR a chceme tam dať ešte jedného človeka.
Ing. Gaulieder
- k prednostovi MsÚ Mgr. Psotovi: ako je doriešená kauza „Tržnica“ v nadväznosti na zmluvné
podmienky medzi mestom Galanta a podnikateľmi manželmi Kissovcami. Zmluvu, ktorú ste
Vy tvorili bola nedopatrením nevýhodná pre mesto v tom čase. Pýta sa ako je tento prípad
uzavretý.
- Mgr. Psota: kauza „Tržnica“ vznikla v podstate z nedôslednosti bývalého oddelenia, ktoré
predložilo MsZ podnikateľský zámer výstavby a nedosledovalo, že toto územie je zahrnuté do
projektu intravilánu. Toto územie bez súhlasu poskytovateľa nenávratného finančného
príspevku nemohlo byť využité na žiadnu podnikateľskú aktivitu a toto sa opomenulo.
S manželmi Kissovcami bola uzavretá zmluva o budúcej kúpnej zmluvu. Po výstavbe tohto
objektu bolo zistené, že je tam zádrhel, týkajúci sa zmluvy medzi mestom a poskytovateľom

nenávratného finančného príspevku. V zmluve bola štandardne v zmysle VZN dohodnutá
zmluvná pokuta zaväzujúca tak manželov Kissovcov pokiaľ nesplnia svoj záväzok postaviť
tržnicu ako aj pre mesto Galanta bola dohodnutá zmluvná pokuta, ak nesplní záväzok
a neprevedie pozemok do vlastníctva manželov Kissovcov. Manželia Kissovci o tomto vedeli,
keďže MsÚ túto nezrovnalosť zistil, informoval manželov s tým, že pokiaľ sa nezíska súhlas
poskytovateľa nenávratného finančného príspevku na prevod vlastníctva pozemku, dovtedy
nebude pozemok prevedený do ich vlastníctva. Finančné straty mesta v prípade porušenia tohto
záväzku by boli pre mesto niekoľkonásobne vyššie ako možná sankcia, ktorou sa mesto
zaviazalo zmluvnou pokutou. Manželia Kissovci naposledy na finančnej komisii predložili
návrh na riešenie kauzy, ale komisia ho zamietla. V tomto zmysle dostali navrhovatelia
odpoveď. Je to na nich či využijú svoje právo na uplatnenie zmluvnej pokuty do tejto chvíle ho
neuplatnili. Pokiaľ to bude mať súdne pokračovanie, bude MsZ informovať.
Zodpovedané na MsZ
- k štatutárnemu zástupcovi P. Paškovi: pýta sa aká je situácia okolo vrátenia daru Dr. Šebovi.
Týka sa to pozemku, kde mala byť realizovaná výstavba nájomných bytov. Má na mysli
pozemok, ktorý bol darovaný od p. Šeba a získaný za primátorovania Mgr. Maťašovského ako
podmienený súhlas k zmene územného plánu zo strany Dr. Šeba. V tom čase som tento postup
nazval ako „ výpalníctvo“ zo strany vedenia mesta. Aký je dnes stav v súvislosti s touto
záležitosťou, nakoľko ste minule spomínal, že Vám telefonoval p. Šebo, že chce dar naspäť.
Pýta sa lebo chce vedieť ako bude napredovať výstavba nájomných bytov. Táto výstavba by
mala by byť aj pre Vás prioritou. Túto agendu by ste mali riešiť aj vo vlastnom záujme.
- P. Paška: pokiaľ ide o darovaný pozemok bol zaslaný osobný list, čakáme na odpoveď.
Pripravuje sa výstavba na všetkých lokalitách. Priorita je tá, ktorú vybrali poslanci, ale čakáme
na odpoveď.
- K prednostovi MsÚ: ako bývalý prednosta aj vedúci právneho odd. ste sa podieľali na príprave
rôznych zmúv, výhodných aj nevýhodných pre mesto, na príprave VZN atď, celý čas za
prednostovský plat. Čo vo Vás od roku 2015 vyvolalo náhly obrat v právnych názoroch na
postavenie orgánov v obchodných spoločnostiach, ktorých 100% vlastníkom je mesto Galanta.
Konkrétne má na mysli postavenie valného zhromaždenia v uvedených spoločnostiach a ich
vzťah k štatutárnemu zástupcovi mesta. Má na mysli Obchodný zákonník, Zákon o obecnom
zriadení a ich vzájomné súvislosti. S tým, že či akceptujete, že platia všeobecne záväzné
nariadenia, ktoré sú záväzné a uznesenia MsZ, ktoré sú záväzné pre všetkých občanov mesta
vrátane primátora.
- Mgr. Psota: čo sa týka jeho pôsobenia od roku 1994-2006 do 30.4.2006 bol vo funkcii
prednostu a nie je si vedomý, že by uzatváral nevýhodné zmluvy alebo navrhoval nevýhodné
zmluvy, alebo by poškodzoval záujem mesta Galanty. Všetky zmluvy týkajúce sa prevodu
majetku schvaľuje MsZ aj s podmienkami. Všetky obchodné vzťahy sa snažil náležite ošetriť,
aby mestu nevznikla žiadna škoda. Čo sa týka jeho právneho názoru k obchodným
spoločnostiam svoj názor nikdy nezmenil. Obchodný zákonník platí od roku 1991
a ustanovenia sa v tejto veci nezmenili. Jeho názor bol vždy taký, že mestské zastupiteľstvo
pôvodne zasadalo ako valné zhromaždenie, ale ten kto vykonáva pôsobnosť valného
zhromaždenia navonok je primátor. 10 rokov sa nezúčastňoval žiadnych zasadnutí valného
zhromaždenia. Navonok valné zhromaždenie nezastupuje MsZ, ale štatutár. O jeho právnom
názore vedel už primátor Maťašovský. To, že toto právo nevyužil je jeho vec. Vedel o tom, že
on reprezentuje valné zhromaždenie. Primátor Paška je znalý práva, na toto sa ho spýtal medzi

prvými otázkami po nástupe do funkcie alebo pred nástupom do funkcie, dal mu právne
stanovisko, nič sa nezmenilo. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva primátor mesta.
Odpovedal na to už niekoľko krát na zasadnutiach. Čakáme na rozhodnutie súdu. Čo sa týka
jeho platu nemá problém to povedať po 30 rokoch praxe v samospráve mu primátor priznal plat
1732 EUR pred tým mal 1480 EUR brutto.
Zodpovedané na MsZ
- K hl. kontrolórovi: dňa 29.4. 2016 som Vás požiadal o odpovede na 4 otázky, ktoré boli
nasledovné:
- či musí primátor mesta rešpektovať platné uznesenia MsZ.
- Či musí primátor mesta rešpektovať platné VZN mesta
- Kto nesie zodpovednosťza neplnenie uznesení MsZ v schválených termínoch
Dostal som odpoveď na všetky otázky, že musí rešpektovať jednoznačne lebo sú platné
a nespochybniteľné pokiaľ nerozhodne súd inak. Nedostal som však odpoveď na to, že pokiaľ
zistíte porušenie, prípadne nerešpektovanie platných uznesení MsZ a VZN zo strany štatutára
mesta žiadal som Vás, aby ste neodkladne podal podnet na preskúmanie na Okresnú
prokuratúru v Galante. Pokiaľ si dobre pamätá, tak Uznesenie MsZ 46-Z/2015 a VZN 1/2016
nie je rešpektované primátorom mesta Galanta. Preto navrhuje prijať uznesenie v znení:
Návrh uznesenia
MsZ v Galante ukladá hlavnému kontrolórovi mesta Galanta na základe skutočností, že
primátor mesta nerešpektuje platné Uznesenie MsZ č. 46-Z/2015 a VZN mesta Galanta
č. 1/2016 dať podnet na Okresnú prokuratúru v Galante za účelom vykonania prokurátorkého
dozoru v nadväznosti na uvedené skutočnosti.
Z: hlavný kontrolór, T: do 25.5.2016
- k riaditeľke DD Patria Mgr. Tuškovej: dostal informáciu od pracovníčok DD Patria, a pýta sa
či vedúca pracovníčka PaedDr. Csemezová, ktorá je zaradená ako vedúca sociálna pracovníčka,
resp. nevie jej presné zaradenie, ale je to vedúca funkcia je zaradená na funkcii na polovičný
úväzok.
- Mgr. Tušková: áno PaedDr. Henrieta Maťašovská Csemezová je vo vedúcej pozícii, je
konkrétne vedúca sociálneho úseku má momentálne 60% pracovný úväzok. Požiadala
o zníženie a ona súhlasila.
- Ing. Gaulieder: či to vidí správne , že vedúca pracovníčka robí na úväzok, potom nemá byť na
vedúcej pozícii, ale vedľajšej. Nie je si istý či je to v súlade so Zákonníkom práce a s internými
predpismi
- Mgr. Tušková: je to len dočasné
- Ing. Gaulieder a odkedy je v tejto funkcii takto dočasne?
- Mgr. Tušková: od minulého roka.
- Ing. Gaulieder: ak je to od minulého roku nemôže to byť dočasné. Pán hlavný kontrolór
preverte túto skutočnosť a zaujmite k tomu stanovisko.
Z: MVDr. Pallya
- k štatutárnemu zástupcovi P. Paškovi: dostal od občana mesta p. Klobučníka stanovisko
z Okresného úradu v Trnave, odd. živnostenského podnikania, v ktorom sa konštatovalo, že
spoločnosť Galantaonline, ktorej mesto Galanta uhrádzalo finančné prostriedky za
prekladateľské služby na takéto činnosti nemá žiadne oprávnenie, čím spoločnosť
Galantaonline porušila príslušný zákon. Uvedené vyjadrenie je zo dňa 30.3. 2016. Pokiaľ je

potrebné zašle vyjadrenie na vedomie hlavnému kontrolórovi. Žiadam Vás, aby ste vykonali
zákonné kroky na späť vrátenie finančných prostriedkov od tejto spoločnosti do rozpočtu
mesta, pokiaľ boli nezákonne vyplatené a Živnostenský úrad potvrdil, že spoločnosť
Galantaonline ich poberala nezákonne lebo nemajú oprávnenie na túto činnosť.
- Pýta sa ako to vyzerá s hlavným architektom mesta po uplynutí 5 mesiacoch od Nového roku
keď bola poslancom MsZ predstavená p. Belzárová zo Šale ako budúca architektka. Mesto
nemá architekta a podľa jeho názoru ho potrebuje, ale kvalifikovaného a nie projektanta
dopravných stavieb ako bol pán Aštary.
- K prednostovi: otázka či sa nedá urobiť zmena dopravného značenia pri výjazde z Ul. 29.
augusta smerom na Bratislavskú, je tam príkazová značka. Tak berie späť, ak už je odstránená
značka, otázka odpadáva.
- Ing. Horváth: faktická: k tomu, že prišlo k poučeniu poslanca čo má právo a nemá poslanec
interpelovať. Počul to prvý krát, aby pracovník MsÚ školil poslanca o tom, čo má poslanec
interpelovať. Nikdy nikto neškolil poslancov z pracovníkov úradu o tom čo môže a nemôže
poslanec interpelovať. Žiada, aby sa od tohto zvyku upustilo. Je to jeho prosba. On vie o čom
môže interpelovať, nie je ani časovo obmedzený može takmer o všetkom interpelovať, je len
určené koho možno interpelovať. A ak predsa tak je tu ten kto riadi schôdzu, ale nie
interpelovaný. Poďakoval by ak by sa to už neopakovalo.
- Faktic. Pripomienka k riaditeľovi TsMG: obyvatelia ul. Nemocničnej zo štvorbytoviek ho
požiadali, že majú ten istý problém, ktorý interpeloval poslanec Závodský z Kolónie. Ich
komunálny problém majú TsMG problém zobrať, nechcú tam ísť, že už to riešili s MsP. Treba
to riešiť aj títo obyvatelia platia riadne za odpad.
Z: Ing. Zelinka
- Žiada umiestniť aspoň 2 lavičky v lokalite cestou od ul. Vajanského 909 smerom k TESCU
resp. na stanicu, Shopping City na chodníku ako sa ide. Lavičky sú len pri zmrzline a mnohí
starší ľudia chodia k Tescu.
Z: Ing. Zelinka
- Mgr. Marsall: pýta sa on ako poslanec mesta János Marsall je členom valného zhromaždenia
Galandie?
- Mgr. Psota: ste spoločníkom Galandie? Nie ste. Spoločníkom je mesto Galanta, z toho
vyplýva nie ste.
- Mgr. Marsall: Prečo teda dostal pozvánku na valné zhromaždenie, prečo dostal materiál, keď
nie je a valné zhromaždenie je neverejné.
- Mgr. Psota: ak by bol on konateľ tak by to neposlal.
- MUDr. Chomča: dáva návrh na uznesenie
Prerušiť MsZ skončiť Kontrolou plnenia uznesení a s ostatným pokračovať na najbližšie MsZ
PhDr. Vajdová: v roku 2015 bolo pri úprave rozpočtu vyčlenených cca. 1400 EUR pre denné
centrá na kosačky a vyžínače. Chce sa spýtať čo s tým je.

P. Paška: riešili to tento týždeň a sú už objednané.
PhDr. Vajdová: pre ktoré denné centrá sú už objednané
P. Paška: nevie teraz odpovedať.
Mgr. Biró: chce upresniť interpeláciu PaedDr. Černého k občianskej vybavenosti na Severe,
riešili to na komisii. Komisia zadala úlohu pre ORM, znela nasledovne: predložiť informatívnu
správu o koncepcii občianskej vybavenosti na Sídl. Sever. Prosí primátora o dosledovanie
plnenia úlohy.
Z: Ing. Kopasová
- k slovám prednostu: zaujala ho veta, že jednou z prvých otázok primátora po voľbách bola
otázka kompetencií a pôsobnosti valného zhromaždenia. Prečo práve táto otázka ho zaujímala
hneď po voľbách.
- P. Paška: rád odpovie. Otázka neznela presne tak, pýtal sa akým spôsobom sú riešené
kompetencie primátora a mestského zastupiteľstva a tam boli aj tieto veci. Úprimne v tej dobe
dobre nerozumel ako je to s našimi príspevkovými a rozpočtovými organizáciami. Chcel vedieť
aké sú jeho kompetencie vo vzťahu k svojim budúcim podriadeným v organizáciách. Dostal
kompletnú správu od Mgr. Psotu, čo môže, čo nemôže, aké sú jeho kompetencie atď.
F. Psota
- začali výkopové práce na Sídl. Sever, rozkopávkové povolenie dalo mesto. Dáva len do
pozornosti či sa niekto zaoberá tým, že keď už bude rozkopané mesto, bola požiadavka na
súkromnú firmu, ktorá robí káblové televízie, aby nielen sídliská zapojilo do káblovej televízie,
ale aj rodinné domy, s čím firma aj súhlasila. Preto apeluje na mesto nech využije tieto
rozkopávkové povolenia a priestory na uloženie svojich káblov najmä verej. osvetlenia. Či už
riaditeľ TsMG rokoval s touto firmou či to môžu využiť? Ako mu je známe náčelník MsP už
rokoval a dovolili mu tam uložiť nejaké chráničky na kamerový systém v meste. Je to jedinečná
príležitosť.
- Ing. Kopasová: čo sa týka rozkopávkových povolení a uloženia optických káblov priebežne
komunikujeme s jednotlivými dodávateľmi sietí a do podmienok pred vydaním územného
rozhodnutia im ukladáme, aby sme tam mohli uložiť vlastné chráničky. Čo sa týka uloženia
optického resp. dátového kábla pre kamerový systém je to technicky možné, ale káble pre
verejné osvetlenia majú väčšie dimenzie a nedajú sa do prednachystaných chráničiek dodatočne
vsúvať. Požiadavka bola, aby sme mohli rekonštruovať káblové rozvody verejného osvetlenia,
ale nemáme finančné krytie.
Zodpovedané na MsZ
- na ul. Jesenského je už 2 mesiace rozkopaná cesta pri ZŠ Švermová, kedy to tam bude
zaasfaltované.
- Ing. Kopasová: prebieha tam len technologická prestávka tvrdnutia betónu následne to budú
asfaltovať.
Zodpovedané na MsZ

- Sever sa rozrastá o ďalšie 3 bytové jednotky apeluje na mesto s príjazdovými cestami najmä
na ul. Mierovej, ako sa stavia posledný činžiak, aby bola prepojená cesta na ul. Mierovú, aby
tam nebola obkľuka a zase nebola prepojená len na Cintorínsku cestu na Železničiarsku.
-Ing. Kopasová: prepojenie cesty - riešili to už na komisii výstavby viac krát, s tým, že poslednú
zmenu neprepojenia Švermovej s Hodskou ulicou, komisia odsúhlasila zmenu územného
rozhodnutia.
Faktic. pripomienka MUDr. Chomča: pripomína, že na komisii to formulovali inak, chceli
zaviazať realizátora optických káblov, nakoľko obyvatelia rodinných domov sú diskriminovaní,
že tam sa nemôžu dostať s optickým káblom a potom sú obmedzení televíziou, rýchlosťou
pripojenia na internet.
- Ing. Kopasová: s dodávateľom rokovali. Ide o prvú etapu položenia optických káblov,
následne budú rozširovať svoju sieť aj do rodinných domov. Nevie OSP aké podmienky dalo
do územného rokovania.
- MUDr. Chomča: pochopil to na komisii tak, že týmto to bude podmienené. Žiada podať
informáciu na najbližšie MsZ.
Z: Ing. Kopasová, Mgr. Pintérová
F. Psota: už sú označené aj pri rodinných domoch rozkopávky v lokalite ako sa ide na Sever
a budú po celom meste
P. Paška: momentálne nevie povedať, ale na najbližšie MsZ sa pripraví správa aj s informáciou,
kde sa budú rozkopávky realizovať.
Faktická MUDr. Šimaljak: žiada ORM o dôsledné dosledovanie toho ako sa rozkopávky robia
pri rodinných domoch. Býva na Ružovej a zažil už rozkopávky vodárov aj plynárov, potom
sa každý na to vykašlal.
Mgr. Gál: ďakuje primátorovi aj zamestnancom MsÚ za úpravu bezbariérových chodníkov na
oboch stranách na ul. Šafarikovej. Pýta sa či sú už všetky práce prevzaté, ešte nejaké 4 miesta
by upravil. Pokiaľ sa dá ešte niečo reklamovať bolo by dobré. Sú to miesta, ktoré by on vyrezal
a vyplnil asfaltom. Ide o miesta medzi ZŠ SNP a gymnáziom.
Ing. Kopasová: pozrie sa na to a keď budú asfaltéri tak to upravia.
P. Paška: spoločnosť Galantaterm pripravuje veľkú rekonštrukciu na Sídl. Sever, ktorá súvisí
s rozkopávkami. Poprosí Ing. Horvátha o objasnenie.
Ing. Horváth: táto rekonštrukcia sa pripravuje už niekoľko rokov, nebude trvať len jedno leto,
Bolo to rozpracované na 4 etapy, ale teraz sa zvažuje najmä tie ekonomické dopady či to budú
4, 3 alebo 2 etapy. Musí to byť obstarané podľa Zákona o verejnom obstarávaní. Dozorná rada
má po schválení valným zhromaždením rozhodnúť o etapizácii investičnej akcie do konca
mája. Budú to min. 2 etapy. Začne sa to od bytových domov, od Severu, bude to kopírovať
teplovodné kanály, ktoré sú, a do toho budú umiestnené nové rozvody na vykurovanie a teplú
úžitkovú vodu. Takmer celá plocha Sídl. Sever by mal byť v priebehu 2 rokov aj upravená.

Návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Galante ukladá hl. kontrolórovi preveriť
a) pracovno-právny vzťah Mgr. Miroslava Psotu odo dňa kedy neprijal funkciu vedúceho
novovytvoreného útvaru v zmysle platnej organizačnej štruktúry až po deň
vymenovania do funkcie prednostu Mestského úradu v Galante.
T: najbližšie zasadnutie MsZ

Z: MVDr. Pallya

b) účelnosť vynakladania mzdových prostriedkov v TsMG s osobitným zreteľom na
ukončenie pracovného pomeru p. Kelecsényiovej a p. Moroviča a ich následnú prácu
pre TsMG Galanta ako i novovzniknutý pracovný pomer Ing. Poľakovského.
T: najbližšie zasadnutie MsZ
Z: MVDr. Pallya

Návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Galante ukladá vedúcej oddelenia rozvoja mesta predložiť na
najbližšie zasadnutie MsZ:
a) lokalizáciu nového detského ihriska v časti Kolónia
b) návrh rozpočtu na výstavbu takéhoto detského ihriska vrátane zelene, oplotenia,
lavičiek a osvetlenia
T: 20. jún 2016
Z: Ing. Kopasová

Návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Galante ukladá prednostovi mestského úradu predložiť návrh prevodu
správy športového ihriska v Hodoch na Správu športových zariadení.
T: na najbližšie zasadnutie MsZ

Z: prednosta MsÚ

Návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Galante ukladá prednostovi mestského úradu zvolať pracovné
rokovanie v súvislosti s riešením problematiky parkovania pred amfiteátrom v Galante.
Návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Galante ukladá hlavnému kontrolórovi mesta Galanta na základe
skutočností, že primátor mesta Galanta nerešpektuje uznesenie č. 46/Z-2015 a všeobecne
záväzné nariadenie mesta č. 1/2016 dať podnet na Okresnú prokuratúru v Galante za účelom
vykonania prokurátorského dozoru v nadväznosti na uvedené skutočnosti.
Z: hlavný kontrolór
T: do 25.5.2016
Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje prerušenie mestského zastupiteľstva po ukončení bodu
interpelácie poslancov.

