Interpelácie z rokovania MsZ zo dňa 27. 10. 2016

Mgr. Gál: pýtajú sa ho obyvatelia na Revolučnej štvrti – obytné domy od OC Billa až po ZŠ
SNP – aj výškové budovy oproti polícii a tržnici, žije tam približne 1/6 všetkým obyvateľov
mesta ide o riešenie kontajnerového státia. Tento problém sa už riešil. Ako ďaleko sme došli,
plány boli hotové, peniaze schválené, ohrady sa mali vybudovať okolo veľkokapacitných
kontajnerov. Cudzí ľudia tam z automobilov vyhadzujú smeti, občania vyberajú smeti
z kontajnerov a rozhadzujú smeti po okolí. Je potrebné riešiť tento problém. Kolega Marsall
odprezentoval riešenie tohto problému v Seredi či v Trnave. Je to aj náš mestský problém.
- Ing. Kopasová – prebehla asi mylná informácia, ale peniaze na vybudovanie kontajnerových
státi neboli schválené v tomto roku. V návrhu rozpočtu na rok 2017 sú vyčlenené nejaké
financie. Sú hotové projektové dokumentácie a sú na to vydané povolenia.
- P. Paška – prebehla aj projektová príprava. Žiada aj k tomu niečo povedať.
- Ing. Kopasová - Bola vypracovaná projektová dokumentácia na Revolučnej štvrti ku každému
kontajnerovému státiu od Billy až po školu, ide o 5-6 kontajnerových státi. Na to je vydané aj
povolenie a podľa toho je navrhnutý aj rozpočet pre budúci rok.
Zodpovedané na MsZ

PhDr. Vajdová
Bola oslovená majiteľmi pozemkov v katastrálnom území Hody, konkrétne Hody-východ.
V roku 2014 interpelovala spriechodnenie nepriechodného železničného priecestie. Vzhľadom
k tomu, že sa tam stalo aj železničné nešťastie, kedy bolo železnič. priecestie nepriechodné,
začala sa tam výstavba Hody-východ. Bolo jej vtedy povedané, že poľnohospodárom nebude
znemožnené tadiaľ prechádzať k svojim pozemkom. Teraz je tam značka zákaz odbočenia
vľavo a nemyslí si, že by bolo vhodné, aby poľnohospodári museli obchádzať celú Galantu,
aby sa dostali k svojim pozemkom. Ako budeme postupovať v tomto smere. Nie je tam jeden
poľnohospodár, ale je tam viac majiteľov, ktorí obhospodarujú svoje pozemky.
- Ing. Kopasová – ORM oslovilo Železnice SR s požiadavkou na obnovu tohto priechodu,
s tým, že nám túto požiadavku zamietli. Oni nevidia potrebu tento priechod zriaďovať, aj keď
v minulosti bol už zriadený, ale bol zrušený. Čo sa týka odbočenia do obytnej zóny Hody –
východ, keďže je tam dopravná značka zákaz odbočenia predpokladá, že polomer zatáčania zo
smeru od Hodov nie je vhodný do samotnej obytnej zóny, ale môžu to preveriť.
Z: Ing. Kopasová
- Faktická PhDr. Vajdová: a môžu tade poľnohospodári prechádzať.
- Ing. Kopasová: prechádzať môžu, ale predpokladá, že z druhého smeru keď je tam zákaz
odbočenia.
- PhDr. Vajdová: A nebude im znemožnené prechádzať tadiaľ keď bude výstavba dokončená?

bude tam nejaká cesta kadiaľ budú môcť prechádzať?
- Ing. Kopasová: jednoznačne áno.
- PhDr. Vajdová: prosí, aby sa už neopakovalo také nedorozumenie, ide o žiadosť od dôchodcov
z Hodov, aby nebolo p. Geškovej znemožnené chodiť na stretnutia s dôchodcami, keďže išlo
o jubilujúcich dôchodcov.
- P. Paška: išlo o hlboké nedorozumenie, nebol pozvaný ani on. Nešlo o zákaz účasti vedúcej
príslušného oddelenia.
- Faktic. PhDr. Vajdová: nebol ste pozvaný, lebo nie ja som pozývala. Keď pozýva občiansky
výbor tak všetci predstavitelia mesta sú pozvaní. Bola to oslava jubilantov, kde ich bolo desať,
bola pozvaná len ona a p. Gešková, nakoľko s p. Geškovou sa nestretli od jej nástupu do
funkcie.
Zodpovedané na MsZ
Mgr. Biró
- spolupráca mesta s občianskym združením PRO GALANTA – v júni 2015 sa z iniciatívy
komisie obchodu, služieb...uskutočnilo stretnutie s OZ, ktoré malo za cieľ znovu naštartovanie
spolupráce mesta s týmto združením. Vy ste sa vtedy postavili k tejto iniciatíve pozitívne. Chce
sa spýtať v akom štádiu je v súčasnosti táto spolupráca, koľko stretnutí sa uskutočnilo od vtedy
s vedením tohto OZ a ako vidí primátor budúcnosť tejto spolupráce.
- Druhá interpelácia sa týka dopravnej situácie na ul. Hlavnej. Nový režim už funguje naplno.
Pripomienkovali ho poslanci aj občania. Uskutočnilo sa k tejto problematike aj verejné
stretnutie s občanmi. Názor väčšiny bol, že súčasný stav obsahuje a pozitívne aj negatívne
prvky. Negatívne sa týkajú najmä bezpečnosti a plynulosti premávky. Čo viacerí
pripomienkovali bolo hlavne zrušenie odbočovacích pruhov pri kostole a pri reštaurácii
Merkúre a druhý problém je sťažený prechod chodcov cez priechody z dôvodu nedostatočnej
viditeľnosti. Problém sa netýka len chodcov, ale aj motoristov, ktorí v poslednom momente
zaregistrujú chodca, nakoľko zakreslené parkoviská sú veľmi blízko k priechodom. Otázka
znie, či mesto plánuje zosumarizovať pripomienky občanov a prijať k danej veci nápravné
opatrenia. Ak áno, kedy?
- P. Paška: čo sa týka spolupráce s OZ PRO Galanta od júna 2015 neprebehlo žiadne stretnutie.
Komunikujeme s podnikateľmi individuálne, ktorí majú záujem. Snáď prikročíme aj ku
komunikácii s PRO Galantou ako takou.
Zodpovedané na MsZ

- P. Paška – k dopravnej situácii na ul. Hlavnej, nebezpečné prvky, je to veľký projekt, potrebuje
svoj čas. Berieme do úvahy všetky pripomienky, pracujeme s nimi. Čo sa týka odbočovacích
pruhov, nezrušili sme ich preto lebo sa urobil riadny monitoring dopravy a na základe
výsledkov tohto monitoringu a prepočtov, došli dopravní inžinieri k záveru, že nie sú
nevyhnutné, aby tam boli. Pokiaľ sa jedná o viditeľnosť chodcov pokračujeme v tvorbe celej
zóny. Prikročili sme k tomu, že niektoré parkovacie miesta budú prefarbené do formy zebry,
aby sa tam parkovať nedalo. Toto všetko sa ešte pripravuje. Momentálne čakáme na spoločnosť,

ktorá nám vyfrézuje staré pruhy, ktoré boli na ceste. Zatiaľ sa im nepodarilo nastúpiť, nakoľko
ešte nedokončili zákazky v iných mestách. Podľa dohody očakávame ako sa bude situácia
vyvíjať a k ďalším zmenám by sme prikročili až na jar, v zime zásadné zmeny nebudeme robiť.
Zopakuje zopár parkovacích miest sa pri prechodoch zruší, aby bola zlepšená viditeľnosť. To
je dôležité. Očakávam kedy ukončíme projekt lepšej viditeľnosti na prechodoch, hlavne na
Hlavnej ul. je veľký problém, tieto prechody musia byť nasvietené. Nielen staré existujúce, ale
aj nový, ktorý sme tam pridali.
Zodpovedané na MsZ

Mgr. Tábori
- Kedy bude prebiehať jesenná deratizácia, a kedy, v akom čase sa to dotkne prímestských
častí, roznášanie balíčkov?
- Ing. Kopasová: vyšla výzva, prebieha v zmysle VZN od 15. októbra do 15. novembra. Firma
už nastúpila. Priebežne obchádza verejné priestranstvá aj prímestské časti, kde budú rozdávať
jed. Budú dostávať informácie, kde sa nachádzajú. Individuálne išli aj výzvy všetkým
podnikateľským subjektom na území mesta na vykonanie deratizácie.
Zodpovedané na MsZ
- Pýta sa asi už 3 x kedy príde k náprave webstránky mesta? Myslí tým jednoduchší prístup
k jednotlivým organizáciám, informáciám. Je to príliš komplikované. Ľudia vyššieho veku
majú problém sa tam preklikať k tomu, čo by chceli.
-L. Galambosová: bolo schválených 6000 EUR na webstránku, pracujeme na tom, na budúci
týždeň máme prvé stretnutie k webstránke, máme nejaké predstavy. Myslí, že koncom roka by
už mala byť v poriadku. Vie o tom, že viacerí majú problém s webstránkou nielen starší
občania.
Zodpovedané na MsZ
Mgr. Barczi
- k bezpečnostným priechodom – dosť aktívne pracoval na tom, aby boli bezpečnostné
prechody vybudované, aby sa dostali financie na ne do rozpočtu. Viac krát interpeloval kedy
budú zriadené. Pán primátor spomínal, že čaká kým bude projekt vyhodnotený. Nemusíme
čakať kým bude projekt vyhodnotený, nakoľko máme schválené finančné prostriedky, 2 x
navýšené finančné prostriedky. Na každom zastupiteľstve sa informuje kde sme, ako sme na
tom. Naposledy dostal informáciu, že bolo ukončené výberové konanie, kde bol vybratý aj
víťaz. Mali sa dotiahnuť posledné záležitosti s víťazom. Nepríjemne ho prekvapila informácia,
nakoľko dúfal, že pri kostole bude prvý zriadený inteligentný bezpečnostný priechod, ale
pracovníčka ORM ho informovala, že asi nebude tento priechod prvý, ale ako prvý bude
potrebné osvetliť novovzniknutý priechod, o ktorom ani nevedel, že bude. Bolo by potrebné ho
premaľovať naspäť. Myslí si, že by ani nemal byť. Pri Merkúre a pri kostole treba začať s
prácou. Nevie na čo čakáme. Dajme tam inteligentné prvky, led prvky, snímače, osvetlime to,
intenzita osvetlenia a potom počkajme na projekt, z toho osvetlime ten Váš prechod, ktorý sme
dali namaľovať.

P. Paška: filozofia prečo prvý - nový priechod, s tým začať, je tá, že na ten vodiči nie sú
zvyknutí, ľudia jazdia v Galante z pamäti.
Ing. Kopasová: môže podať aktuálne informácie čo sa týka verejného obstarávania. Bolo
ukončené pred cca. 3 týždňami na základe vypracovanej projekt. dokumentácie vrátane
technického riešenia bezpečnostných priechodov. S tým, že bolo vyhodnotenie, víťaz bol
o 10000 EUR lacnejší oproti ostatným ponukám. Mesto ho vyzvalo mailom, aby si obhájil svoju
cenu, nakoľko nebudeme akceptovať žiadne práce navyše, aby nefakturoval dodatočne. Mali
sme sedenie, dodávateľ sa dostavil začiatkom tohto týždňa. Prerokovávali sme jednotlivé veci
lebo niektoré položky ani nenacenil v rámci výzvy, v rámci súťaží, boli 0. Pýtali sme sa ho na
základe čoho. Obhájil si cenu tak, že navrhol úplne iné technické riešenie ako bolo navrhnuté
v pôvodnom projekte, ktorý bol vypracovaný autorizovanou osobou. Teraz sa dohadujeme či
pristúpime k tomuto technickému riešeniu, ktoré je momentálne pre mesto nevyhovujúce. Ale,
predpokladá, že v prvej polovici novembra sa určite pristúpi k realizácii bezpečnostných
priechodov pri kostole a Merkúre.
- P. Paška: znovu sa boríme s verejným obstarávaním, už od apríla.
Zodpovedané na MsZ
PaedDr. Černý:
- K TsMG: či sa budú čistiť chodníky od lístia, pýtajú sa ho na to občianky mesta, aj keď zaprší,
šmýka sa to, je to nebezpečné. Nech sa na to nezabudne, treba to čistiť.
- Ing. Zelinka: priebežne čistia chodníky. Musí uznať, že najskôr čistia centrum mesta
a postupne sa dostanú aj na sídliská. Na jednej strane je dobre, že máme veľa stromov v meste,
ale na jeseň to robí problémy. Musia ich čistiť stále dookola. Robia to priebežne.
Zodpovedané na MsZ
-poďakoval p. Slávikovej – ako škola sa zúčastnili aktivity „ Po stopách Esterházyovcov“,
mesto poskytlo finančné prostriedky, bude to pre všetky školy, chce povedať, že je to perfektná
vec a odporúča nech sa do konca školského roka vystriedajú všetky školy na území mesta. Je
to dobrá vec, že sa pomôže žiakom. Niečo si oni platili a na niečo sa im prispelo. Bola to
zmysluplná akcia, hodnotí za komisiu školstva. Ďakuje aj firme Samsung za poskytnutie
autobusu.

P. Závodský
- k Ing. Kopasovej – pýta sa na obytnú zónu Kolónia, na spoločnom stretnutí s občanmi z tejto
lokality spomínala, že je možnosť vymedziť časový priestor víkendu, kedy občania nebudú
pokutovaní za to, že využívajú vonkajší priestor na parkovanie a v priebehu týždňa, aby sme
zabezpečili priechod pre záchranné vozidlá, vozidlá TsMG, prípadné iných zložiek, ostali by
pravidlá ako v obytnej zóne. Občania nemajú spätnú či to už je zavedené, bude zavedené, kedy
to bude zavedené. Pýta sa v akom stave to je.
- Ing. Kopasová: čo sa týka obytnej zóny a časového obmedzenia, situáciu konzultujú
s Okresným dopravným inšpektorátom. Následne dodatočne na základe dohody bude značenie
doplnené.

Zodpovedané na MsZ
- k detskému ihrisku na Kolónii: ako sme spomínali na spoločných stretnutiach so zástupcami
z MsÚ. V nasledujúcom mesiaci budeme organizovať prípravu rozpočtu na rok 2017. Pýta sa
na plánovanie detského ihriska, či už máme vytypovanú lokalitu, či sme už absolvovali
stretnutia s developermi, v akom stave je príprava detského ihriska pre Kolóniu.
- Posledná poznámka je reakcia na inteligentné priechody pre chodcov, MsZ vyčlenilo financie
na konkrétne priechody pre chodcov a to pri kostole, pri pošte a pri Merkúre. Akákoľvek
filozofia je neprípustná a rovná sa neplneniu uznesenia MsZ. Takáto filozofia zamýšľania sa
mala zvoliť pri schvaľovaní turistickej ubytovne v centre mesta a nie pri neplnení uznesení
MsZ.
P. Paška – k detskému ihrisku - v súčasnosti dokončujeme analýzu celej Kolónie, ako sa
realizovala, ako boli stavebné povolenia, ako boli kolaudačné povolenia, aby sme vedeli čo
všetko developer sľúbil, k čomu sa písomne zaviazal, aby sme vedeli čo môžeme od neho ešte
vymáhať. Keď budeme mať analýzu hotovú pozveme developera na stretnutie, aby sme sa
rozprávali o všetkých týchto veciach, vrátane detského ihriska, vrátane prechodu dozadu
smerom k lesíku a pod.
- k uštipačnej poznámke p. Závodského o neplnení uznesenia by dal do pozornosti aj neplnenie
uznesenia zo strany poslanca Závodského napr. o tom ako nakladať s finančnými prostriedkami
tzv. presun peňazí medzi kapitolami. Toto neplníte Vy osobne pokiaľ mi je známe od septembra
2015.
Zodpovedané na MsZ

Ing. Horváth
- bolo spomínané stretnutie s občanmi, verejné zhromaždenie, pán prednosta to nazval inak, ale
on ho nazve verejné zhromaždenie občanov. Chce prijať uznesenie, nemá dnes chuť diskutovať
o tom čo je verejné zhromaždenie, dosť dlho zvolávali, vie veľmi dobre čo to je. Najmä to, že
keď sa uskutoční akékoľvek stretnutie poslancov s občanmi majú tam „ namašírovať “ všetci
vedúci pracovníci bez toho, že by im niekto poslal alebo zakázal. Minule to bolo úplne trapné.
Povedal už svoj názor. Čakali sme na odbornú prezentáciu, ale nikto to nemohol odprezentovať,
lebo nikto tu nebol. Potom to vysvetľoval pán prednosta. Navrhuje uznesenie, že na každé
verejné zhromaždenie občanov zabezpečí prednosta úradu odborných pracovníkov ku každej
prerokovávanej téme.
- Mgr. Psota: treba rozlišovať zhromaždenie obyvateľov zvolaných podľa zákona o obecnom
zriadení a zvolanie obyvateľov mesta skupinou poslancov MsZ. Je v tom zásadný rozdiel.
Zhromaždenie obyvateľov obce na riešenie vecí miestnych a samosprávnych zvoláva mestské
zastupiteľstvo svojim uznesením. Bol by rád keby sa MsZ nabudúce odhodlalo k prijatiu
takéhoto uznesenia a zvolalo zhromaždenie obyvateľov obce na prerokovanie konkrétnych vecí
verejného záujmu. V tom prípade zabezpečí celý servis a zabezpečí všetkých odborných
zamestnancov MsÚ Galanta.
- Faktická Ing. Gaulieder: k prednostovi – hovorili ste tu o verejnom zhromaždení v intenciách
zákona o obecnom zriadení. Toto verejné zhromaždenie bolo zvolané poslancami nie

v intenciách zákona o obecnom zriadení, tu išlo o verejné zhromaždenie, v preklade stretnutie
s občanmi, o tom je to celé. Preto navrhuje kolegovi Ing. Horváthovi, aby v uznesení nebolo
verejné zhromaždenie, ale stretnutie, s občanmi, vyhneme sa tým právnym výkladom pána
prednostu.
- Mgr. Psota: zákon o obecnom zriadení nepozná termín verejné zhromaždenie, ale
zhromaždenie obyvateľov mesta, ktoré zvoláva mestské zastupiteľstvo. Samospráva mesta sa
vykonáva orgánmi mesta, na verejnom zhromaždení obyvateľov. Odporúča prijatie uznesenia
o každom zhromaždení obyvateľov mesta, je v tom problém? V tom nemôže byť žiaden
problém.
- Ing. Horváth – nebude sa viazať na zákony, ale ak je akékoľvek stretnutie občanov k určitej
téme, ktoré zvoláva jeden, dvaja, či skupina poslancov myslí si je povinnosťou každého
vedúceho pracovníka sem prísť, minimálne vypočuť si názory občanov. Vždy to takto bolo.
Prednosta na stretnutí bol, ale hneď povedal, že je tu ako občan a volič. Pýta sa je toto normálne
ak sa stretnutie uskutoční v jednej budove mestského úradu zasadajú poslanci s občanmi
o problematike, ktorá ich trápi alebo netrápi a prednosta povie, že je tu ako občan.
- Mgr. Psota: jasne povedal pokiaľ bude zhromaždenie obyvateľov zvolané uznesením MsZ
a dopredu budú dané prerokovávané témy, zabezpečí servis a odborných zamestnancov, pokiaľ
sú to stretnutia poslancov s obyvateľmi na vopred neurčené témy a je to výmena názorov medzi
poslancami a obyvateľmi, zaslúžia si aj odborní zamestnanci, aby sa vedeli pripraviť na takéto
rokovania a vedeli zodpovedať za poslancov, volených zástupcov z činnosti mestského úradu.
Zhromaždenia poslancov s obyvateľmi sú na to, aby poslanci skladali účty z činnosti poslancov
obyvateľom.
- P. Paška: to stretnutie bolo nedôstojným spôsobom zvolávané a tak to aj dopadlo.
- MVDr. Pallya: Ing. Horváth navrhuje prijať uznesenie, aby nielen zastupiteľstvo mohlo zvolať
zhromaždenie, ale aj poslanci keď zvolajú boli prítomní odborní zamestnanci.
- Faktická Mgr. Biró: k prednostovi - asi uniklo jeho pozornosti, že takéto uznesenie je. Pred
každým zastupiteľstvom je povinnosť zvolať stretnutie s občanmi. Nesúhlasí, že nedôstojne
bolo zvolané, nakoľko týždeň pred tým kontaktoval zástupkyňu prednostu p. Galambosovú,
ktorá mu sľúbila zabezpečiť odborný výklad. V ten deň volal s primátorom mesta, ktorý mu
taktiež potvrdil, že bude odborný výklad zabezpečený. Je každému jedno ako bude stretnutie
pomenované. Nazvať sa to môže ako chcete, ale treba to zvolať. Primátora zaujímala len jedna
skutočnosť, kto bude toto stretnutie viesť. Bola to primátorova prvá otázka, kto to bude viesť.
Odpovedal som, že poslanec, nakoľko stretnutie bolo zvolané poslancami. Odpovedal ste, že
v tom prípade môžeme ísť diskutovať na ulicu s občanmi, povedali ste to do telefónu.
Informoval o tom hneď jedného poslanca.
-P. Paška: klamete
- Mgr. Biró: nie zavádzate.
- MUDr. Chomča: faktická, stretnutie poslancov bolo zvolané skupinou poslancov, on o tom
ani nevedel, preto sa ho ani nezúčastnil.
- Mgr. Kolek: on je ten poslanec, ktorého oslovil Mgr. Biró. Jeho oslovili, aby toto stretnutie
viedol, prijal to, nakoľko to považoval za povinnosť, keďže to realizoval aj v minulosti.

Zároveň ho Mgr. Biró informoval, že môže byť s tým problém, keďže mu primátor povedal, že
ak to nebude viesť štatutár majú ísť diskutovať na ulicu.
- P. Paška: keď som telefonoval s Mgr. Biróom, mal som telefón na hlasný odposluch. Boli sme
pri tom traja. Neodzneli tam tieto slová. Poďme sa venovať rokovaniu.

Ing. Gaulieder:
Požiadali ho obyvatelia Sídl. Nová Doba, b.d. 925, aby interpeloval - preveriť stav chodníka
okolo tejto obytnej budovy. Majú problém so zatekaním dažďovej vody, ktorá im obmýva túto
budovu.
Z:
- k riaditeľovi TsMG: obrátili sa na neho obyvatelia v súvislosti s veľkým vývozom bioodpadu
ľudovo nazývaná „zelená streda“ Posledný termín na tento vývoz je 9.11, obrátili sa na neho
obyvatelia s požiadavkou realizovať prostredníctvom TsMG a umožniť im ešte dva takéto
vývozy, pokiaľ to dovoľujú možnosti finančné a kapacitné TsMG. Posledný vývoz smerovať
do 1. dekády decembra 2016.
- Ing. Zelinka: musí to preveriť. Skutočné náklady a možnosti príspevku sa rozchádzajú už teraz
na konci septembra. Musí to preveriť nielen z hľadiska finančného, ale aj kapacitného. Ak by
to bolo, že by k tomu pristúpili, bude to zverejnené.
Z: Ing. Zelinka
Mgr. Kolek:
- k jeho neúčasti na ostatnom, pokračujúcom zasadnutí MsZ, ktorú primátor mesta označil za
neospravedlnenú by sa chcel vyjadriť toľko, že nepatrí k poslancom, ktorý by sa vyhýbali
zasadnutiam MsZ, o čom svedčí aj mail zo 4.10. 2016, v ktorom informoval kolegov-poslancov
ako aj primátora, že sa zasadnutia z rodinných dôvodov nezúčastní. Napriek tomu primátor
mesta označil jeho účasť ako neospravedlnenú. Dúfa, že to primátor uvedie na pravú mieru,
keďže sa riadne ospravedlnil a nebol neospravedlnený.
- P. Paška: tieto slová môže potvrdiť, pomýlil sa, mail dostal.
Zodpovedané na MsZ
- k štatútu GN - prečo opätovne už na druhom zasadnutí nie je zaradený ako bod rokovania
štatút GN, či to s vydávaním GN myslíme vážne, či dopyt občanov po tomto médiu myslíme
vážne, alebo si z toho robíme „ dobrý deň“.
- Mgr. Psota – k štatútu GN, odpovedal už minule čo bolo dôvodom nepredloženia na
septembrové MsZ. Toto nie je plánované MsZ z toho dôvodu nebolo predložené. Najbližšie
plánované MsZ je na konci novembra tam bude predložené. Zaujímavý je posun Vás pán
poslanec ako predsedu komisie kultúry, ktorá iniciovala krátenie rozpočtu na galantské noviny.
V mesiaci jún zaslal komisii návrh štatútu GN, vyjadrila, resp. nevyjadrila sa komisia až
v mesiaci september. Zdržanie nie je len na strane mestského úradu. Na najbližšie MsZ bude
opätovne predložený aj s opätovným stanoviskom komisie legislatívno-právnej, s ktorým sa
veľmi nestotožnil, aby obsahom štatútu GN boli aj podmienky aj výberového konania redaktora

GN. Podľa jeho názoru by to nemalo byť súčasťou štatútu, ale skúsi sa zhostiť úlohy s týmto
zadaním. Najbližšie môžeme o tomto rokovať a je nádej, že nájdeme spoločnú reč.
Zodpovedané na MsZ

- k veľmi významnému výročiu, ktoré čaká naše mesto budúci rok a je to 780 výročie 1.
písomnej zmienky o meste Galanta. Pýta sa aké kroky plánuje mesto realizovať v súvislosti
s týmto výročím, či uvažuje s prípadným finančným krytím, či dalo toto krytie už do rozpočtu
na pripomienkovanie finančnej komisie, či sa chystajú pre ľudí nejaké podujatie, kultúrneho
športového a iného charakteru. Či si toto podujatie uctíme spolu s občanmi tak ako sa má.
- P. Paška: k výročiu 1. písomnej zmienky o Galante, máme ambíciu, aby sa v tomto duchu
niesol celý rok 2017. Diskutujeme o tom aké akcie by mohli byť, prizveme k týmto diskusiám
aj všetky kultúrne ustanovizne pôsobiace na území mesta, samozrejme budeme radi ak sa do
týchto diskusií zapojí aj komisia kultúrna ako aj ostatné komisie, ktorých sa tieto veci týkajú.
Zodpovedané na MsZ
- interpelácia k už dlho riešenému Sídlisku JAS a jeho ihriska– po roku bolo zriadené ihrisko
na Sídl. JAS. Prezentoval fotodokumentáciu, aby všetci poslanci videli čo obnáša rekonštrukcia
za 15000,-EUR. Listy nebude hodnotiť, verí, že TsMG sa postarajú o ich odstránenie. Vznikli
poškodenia v súvislosti s rekonštrukciou, odlúpený múr. Na UNC to mladý pán, ktorý sa
správal ako pretekár odlúpil a ani sa neunúval, aby to nahlásil alebo to riešil, aby to dal do
pôvodného stavu. S manželkou to videl ako sa tam premával po ihrisku, to bolo niečo strašné.
Z 10 jestvujúcich hojdačiek zostali len 2, z toho jedna je pre malé deti a jedna pre väčšie deti.
Toto je ďalšie poškodenie, ktoré mohlo byť za tú sumu opravené. Hracia plocha, ktorá slúži na
futbal, hokej je osadením týchto lavičiek a smetných nádob absolútne nefunkčná. Boli sa tam
pozrieť počas realizácie, konkrétne s pánom Bartekom, ktorý mu sľúbil, že je to pravda a zrejme
sa na to nemyslelo, dve hojdačky oproti desiatim je málo a firma osadí ďalšie dve. Nevie či sa
tak udeje alebo nie. Predseda finančnej komisie deklaroval, že takýto stav je neakceptovateľný
a budú vyčlenené finančné prostriedky na dorekonštruovanie takto zle zrealizovaného ihriska.
K atrakciám ktoré sú tam – je tam jeden domček, do ktorého sa dá dostať len tak, že je tam
naklonená plošina s lanom, menšie deti sa tam nevedia dostať, rodičia ich tam musia vyložiť,
nie je možné sa do tejto atrakcie dostať. Dajme to do poriadku.
- Ing. Kopasová - k detskému hrisku: je tam vynechaný priestor na osadenie ďalšej hojdačky.
Čo sa týka pôvodného počtu 8 + 2, 8 kusov nebolo v súlade s normou, neboli bezpečné pre deti.
Následne bude náhrada, namiesto 8 budú 4 hojdačky, ktoré budú bezpečné a budú v súlade
s normami. Čo sa týka osadenia lavičiek do hracej plochy, resp. pod basketbalový kôš, ORM
nemalo vedomosť, že sa tam hrá aj hokejball atď. Keď sa bude osádzať ten ďalší prvok tie
hojdačky, tak lavičky budú preložené na vhodné miesto, kde nebudú zabraňovať deťom v hraní
na hracej ploche.
Zodpovedané na MsZ
- k dopravnej značke na Sídl. JAS – veľmi nešťastne osadené značky parkovania na pozemku
mesta. Keď sa na jar začalo s provizórnym parkoviskom upozorňoval som na to a bolo mi
povedané, že tieto parkovacie miesta sú len dovtedy, kým spoločnosť TIMI - INTO bude
vykonávať rekonštrukciu svojich priestorov, aby ich stroje a automobily tam mohli parkovať.

Dočasné značky zmizli, chvíľu bolo všetko v poriadku a až včera boli na mestskom pozemku
osadené značky, ktoré zabraňujú obyvateľom tamojšieho sídliska parkovať na týchto miestach
v čase od 8,00-17,00 hod. a sú vyhradené pre túto spoločnosť. Bude žiadať k tomu prijatie
uznesenia, aby boli tieto značky odstránené. A aby mohli obyvatelia parkovať na týchto
miestach.
- Ing. Kopasová: podľa jej vedomia ORM nevydalo určenie dopravného značenia, na osadenie
takej dopravnej značky, ktorá bola na fotografii. Komplexná projektová dokumentácia je
k dispozícii na oddelení stavebného poriadku, treba doň nahliadnuť, následne uvidíme aká bola
požiadavka mesta. Oddelenie vyžadovalo vyhradené parkovanie pre prevádzku TIMI-INTO,
keďže toto nebolo zabezpečené. Zatiaľ TIMI-INTO nepožiadalo o kolaudáciu novej prevádzky.
Z: Ing. Kopasová
- Oslovili ho rodičia detí zo ZŠ Gejzu Dusíka – 18. októbra boli zverejnené na sociálnej sieti na
oficiálnej stránke primátora mesta fotky viacerých detí, tých detí, ktorých rodičia musia vždy
na začiatku školského roka podpisovať súhlas riaditeľovi s akýmkoľvek zverejnením fotografií
týchto detí na ktoromkoľvek médiu školy. Na to prebehne jedna veľmi zásadná
fotodokumentácia, kde sú bez súhlasu rodičov zverejnené fotografie detí aj tých, ktorých rodičia
nedali súhlas na zverejnenie fotografií alebo si to neprajú, aby boli fotografie ich detí
zverejnené na sociálnych sieťach. Na sociálne siete nemajú prístup len civilizované osoby, ale
aj rôzne zvrátené osoby, pedofili a pod. Niektorí rodičia nemajú ani vlastné profily,
nezverejňujú si ani vlastné deti a objavia sa zrazu na stránke štatutára mesta. V mene rodičov
žiada primátora mesta, aby spravil všetky potrebné kroky a fotografie týchto detí si zo svojho
profilu odstránil. Rodičia týchto detí si to neželajú.
- P. Paška: k zverejneniu fotografií detí k akcii Európsky deň rodičov a škôl poprosím Vás
o zoznam rodičov, ktorí mali výhrady, aby sme rozhodli, ktoré fotky nechať a ktoré nie, vo
všeobecnosti sa rodičia tešia keď sú fotky ich detí v takýchto chvíľach zverejnené. Nemal
vedomosť o tom, že je to v rozpore so zákonom, samozrejme dá to do poriadku.
Zodpovedané na MsZ
- Dňa 17. októbra zvolali poslanci mesta stretnutie s občanmi. Následne na druhý deň dňa 18.
októbra bola na oficiálnej stránke primátora mesta na sociálnej sieti zverejnená karikatúra
zosmiešňujúca občana mesta, ktorý sa tohto stretnutia zúčastnil a kriticky, ale veľmi slušne
reagoval na postupy vedenia mesta. Karikatúra bola zrejme odpoveďou na vystúpenie tohto
občana a zrejme mala slúžiť ako výstraha pre prípadné ďalšie kritické ohlasy na verejných
stretnutiach, ktoré chcú poslanci zvolávať už pravidelne. Znamená to, že ak budete občania
kritickí voči mestu čakajte, že budete vystavení formou karikatúr zosmiešňovaniu na sociálnej
sieti. Nehovorí len za seba, ale za všetkých poslancov lebo cítia potrebu na takéto nevhodné
prejavy štatutára mesta poukázať, cítia že je našou povinnosťou ako poslancov zastať sa takto
zosmiešneného občana mesta, musia poukázať na fakt, že žiaden zo zvolených občanov mesta
nemá právo urážať, zosmiešňovať ani parodovať ani jedného z občanov mesta. Občan má právo
vyjadriť akýkoľvek postoj nech by bol akokoľvek kritický voči ktorémukoľvek zvolenému
zástupcovi mesta či už primátorovi mesta alebo poslancom. Ak dopustíme ako poslanci, že
oficiálna stránka primátora mesta na sociálnej sieti bude miestom na urážanie občanov
a neohradíme sa voči tomu, nemáme v týchto laviciach čo hľadať. Cítime, že primátor ako aj
poslanci sú povinní zniesť určitú kritiku občana nech by bola akákoľvek. Máme za to, že práve

štatutár mesta má byť prvkom, ktorý občanov spája a nie rozdeľuje. Preto ťa žiadame pán
primátor spolu s ostatnými poslancami, aby si prehodnotil žiaľ stále aktuálne zverejnenie tejto
zosmiešňujúcej karikatúry na oficiálnej stránke na sociálnej sieti a stiahol ju z nej. Zároveň ti
pán primátor dávame otázku či si myslíš, že takéto prejavy sú hodné tvojho postu a či
neuvažuješ, že sa tomuto občanovi za zosmiešnenie chlapsky ospravedlníš, tobôž ak je tým
občanom žena.
- P. Paška: ku karikatúre, ktorá bola zverejnená aj na jeho profile, jednalo sa o karikatúre
poslanca Gauliedera, nemal vedomosť, že by tam bola karikatúra aj niekoho iného. Následne
sa k autorstvu priznal anonymný profil Ondrej Pravda. Na karikatúre je zverejnené aj auto
primátora aj jeho tvár. Videl len fotku malého milého dievčatka, až neskôr sa dozvedel, že ide
o jednu občianku. S tým, že s jej výrokmi voči mojej osobe sa už zaoberajú moji právnici,
poradí sa s nimi či je vhodné to odstrániť alebo to nechať. Nebráni sa tomu, aby postupoval tak
ako sa sluší a patrí. Nemal úmysel poškodiť niekoho. Nie je autorom karikatúry.
Zodpovedané na MsZ
Faktic. Mgr. Kolek: nemá vedomosť o tom, že by akékoľvek krátenie rozpočtu GN komisia
kultúry odsúhlasila. Komisia dávala vždy len pripomienky, za ktorých je ochotná podporiť
vydávanie GN. Všetky pripomienky smerovali k transparentnosti tohto média, nakoľko bolo
často zneužívané. To znamená transparentné výberové konanie na šéfredaktora, opätovné
kreovanie redakčnej rady, transparentné výberové konanie na dodávateľa tlače atď, ale žiadne
neboli v neprospech tohto média. Pripomienky prišli v septembri keďže v júli a v auguste
komisia kultúry nezasadá, mohla dať pripomienky iba v najbližšom možnom zasadacom
termíne. Napriek tomu, že sme odporučili predložiť na rokovanie MsZ už druhý krát tu štatút
predložený nie je. K osadeniu značky – k vedúcej ORM, Vy nemáte vedomosť o tom, že je tam
tá značka osadená? Ale niekto to odsúhlasiť musel, v opačnom prípade tam tá značka nemá čo
robiť. Čo sa týka zoznamu rodičov, ktorí mu to povedali úprimne povie, tí rodičia sa boja kvôli
konzekvenciám v škole povedať mená, čiže takýto oficiálny zoznam nebude, že sa rodič ohradí
oficiálne. Treba to premyslieť a treba konať inak ústretovo. Ku karikatúre primátorova
odpoveď je úsmevná, jasne je tam jedna občianka, ktorá sa zúčastnila na zasadnutí a je
karikaturovaná za svoje vyjadrenia. Do ničoho sme Vás netlačili, len sme sa spýtali či to
považujete za šťastné a či sa neplánujete ospravedlnenie tejto osobe.
- P. Paška: čo sa týka tejto osoby, môžem zverejniť jej vyjadrenia na moju adresu a nech si
ľudia urobia obraz, možno mi dajú za pravdu, že to majú riešiť právnici.
- Ing. Gaulieder: hovoríte o tej osobe, je to občianka tohto mesta, ktorá riadne platí dane a vedie
slušný život v tomto meste a nie je verejným činiteľom a nie je voleným zástupcom. Hovoríte,
že táto občianska nemala nič spoločné pri svojej odpovedi na poslednom MsZ v časti
pripomienky a podnety, keď ste jej zobrali hlas. Volala sa Jana Procházková, rodená Stojanová.
Chcela vystúpiť a dopovedať kauzu, ktorej sa primátor osobne zúčastnil. To znamená, že to
bola problematika samosprávy a nebol to vedľajší produkt, ktorý by si sama vymyslela. Boli to
podnety k činnosti samosprávy a preto táto pani má kedykoľvek právo vystúpiť a hovoriť na
MsZ k otázkam týkajúcich sa života v tomto meste. A kedykoľvek všetci občania budú mať
právo hovoriť k otázkam života v meste.

- P. Paška: celá vec sa zvrhávala k diskusii medzi občanmi, on diskusiu ukončil tak, že ich
pozýva vydiskutovať si to na inom fóre a nie na zasadnutí MsZ. Nie je autorom karikatúry
a verejne vyhlasuje, že nepozná autora karikatúry.
- Mgr. Benkovics: k zoznamu rodičov príslušný zákon vyžaduje od riaditeľov mať takýto
zoznam, netreba prosiť, treba ísť na školu a vyžiadať si to. Každý riaditeľ má povinnosť
vyžiadať si od rodičov súhlas na zverejňovanie fotografií kdekoľvek.
MUDr. Chomča
- obyvateľom mesta strpčuje život zvieratko lienka ázijská. Pýta sa čo sa s tým dá robiť, aby sa
to nemnožilo.
- MVDr. Pallya: Lienka ázijská je v tomto roku premnožená až na hranicu katastrofy v celom
stredoeurópskom regióne, ale nedočítal sa čo sa s tým dá podniknúť.
- Ing. Zelinka: potvrdzuje slová hlavného kontrolóra. Odborne sa radí povysávať a nechať
spáliť.
Zodpovedané na MsZ
F. Psota:
- Interpelácia k K Ing. Kopasovej: nakoľko v apríli 15-ho sa mala začať výstavba parkoviska
na ul. Švermovej, ale z dôvodu už rašenia stromov a hniezdenia vtáctva bol tento proces
preložený na jeseň. Je tu 15. október čo bolo sľúbené, že sa začne s výstavbou. Je 1. november
zatiaľ sa nezačalo. Bolo by dobré ak by sme urýchlili už hotové projekty, vysúťažené, aby sa
tieto práce ukončili a neodďaľovali to na zimné mesiace.
- Ing. Kopasová: pôvodne bolo plánované práce– rozšírenie parkoviska budú realizované z už
vysúťaženého balíka na opravu komunikácií. Žiaľ tento rok sme už vyčerpali tento limit, takže
bolo potrebné, konkrétne túto akciu, zvlášť obstarávať. Dnešným dňom je účinná zmluva s
dodávateľom, ktorý to vyhral. Začiatkom novembra sa uskutoční výrub drevín, na ktoré už bolo
vydané rozhodnutie na výrub na Švermovej a následne sa začne s realizáciou.
Zodpovedané na MsZ
P. Závodský:
- žiada jednoznačnú odpoveď: existuje akýkoľvek vzťah medzi mestom Galanta a spoločnosťou
TIMI-INTO, ktorý by legalizoval existenciu dopravného značenia parkoviska?
- P. Paška: odpovie rovnako ako Ing. Kopasová, v tejto chvíli nevieme odpovedať.
P. Závodský: ale je tu prednosta, ktorý je o všetkom uzrozumený, je tu stavebný úrad, sú tu
odborní vedúci pracovníci, primátor nie je povinný o všetkom vedieť. Buď si osadili značku
bez súhlasu mesta alebo so súhlasom mesta.
- P. Paška: nevieme nič o tom, že by tam bola nájomná zmluva.
Z:
F. Psota: v apríli sa vysadilo na Severe min. 20 stromov, z nich 17 vyschlo. V jeseni vysádzame
náhradnú výsadbu, ale zas brezy. Niekto koordinuje aké stromy majú byť v strede mesta, niekto

riadi že tu majú byť krásne zelené listnaté stromy, farebné, kvitnúce, ktoré by oživili sídliská?
Kto vydal povolenie sadiť brezy, niekto dá najlacnejší podradný strom, ktorý ničí zdravia ľudí
do stredu mesta.
- Ing. Kopasová: výsadba zelene na jar, boli to darované stromy od spoločnosti LIDL.
Vyschnuté stromy sa vymenia, majú to zmonitorované. Čo sa týka výsadby brezy, myslíte na
lokalitu v tesnej blízkosti TIMI-INTO, bola vykonaná náhradná výsadba, na základe
rozhodnutia, ktorú požiadalo spoločnosť o výrub. Žiaľ investor to s nami nekonzultoval
a v rozhodnutí nemôže mesto definovať, že aký presný druh stromu investor vysadí, ale vždy
je tam poznámka, že pred tým ako to niekde vysadia musia to s oddelením konzultovať, toto
však neprebehlo.
Zodpovedané na MsZ
- Faktic. Ing. Gaulieder: k Ing. Kopasovej – v živote je to tak, a v praktickom, že ak vysadíme
stromy, treba sa o ne starať aj polievať nehovoriac o hnojení.
- Pýta sa aj v súvislosti s dopravným značením, výsadbou drevín a všetkým čo súvisí
s architektúrou mesta prečo mesto stále nemá už druhý rok architekta.
Z:
- Faktic. Mgr. Kolek: pýta sa niekto nám daruje brezy a my ich tam vysadíme napriek tomu, že
je to znečisťujúci strom, alergén a pod., mali by sme trochu zvažovať prirodzené veci. Pokiaľ
si pamätá mestským zastupiteľstvom bolo schválených 1000 EUR na výsadbu zelene na Sídl
JAS, dodnes to nebolo zrealizované, nevie či sa uznesenie plní či nie.
- Ing. Kopasová: čo sa týka darovaných drevín briez, nie je to správna informácia. Nakoľko
stromy čo nám daroval LIDL sme si sadli a vyšpecifikovali sme presný druh drevín, brezy
medzi nimi neboli. Brezy boli len tu na Sídl. JAS a teraz povedala, že vykonával TIMI-INTO
náhradnú výsadbu, ktorú s nami nekonzultoval. Čo sa týka toho, že boli alokované prostriedky
na výsadbu drevín na Sídl. JAS, prešli si kompletné sídlisko so záhradníkom, zmapovali si
inžinierske siete a v tých lokalitách, kde by bolo vhodné doplniť výsadbu drevín ako aj kríkov
vedú inžinierske siete, preto tam nebolo možné sadiť stromy. Preto sme ich osadili, keďže boli
objednané, oproti Sídl. JAS na Clementisových Sadoch.
- Faktic. MUDr. Chomča: chcel povedať to čo Mgr. Kolek, plne s ním súhlasím. Keď už
nemôžme vo vyjadreniach presne určiť presný druh drevín, mohli by sme mať skupinu drevín,
travín a kríkov, ktoré sú silné alergény, breza patrí medzi najväčšie alergény a tieto by sme mali
zakázať v meste.
- P. Paška: máme zoznam stromov, ktoré odporúčame vysádzať lebo sú vhodné do tohto
podnebného typu čo máme v Galante.
- Mgr. Kolek: to znamená, že spoločnosť TIMI-INTO realizovala nelegálnu výsadbu stromov.
- P. Paška: nie realizovala náhradnú výsadbu bez konzultácie s MsÚ
- Mgr. Kolek: ale tým pádom nemáme prehľad či tadiaľ nevedú inžinierske siete a pod. Môžeme
to považovať za nelegálnu výsadbu. Pýta sa čo plánuje mesto v tejto veci ďalej robiť? A potom
my sme schválili výsadbu stromov na Sídl. JAS, nedajú sa vysadiť a my ich vysadíme bez

upovedomenia poslancov alebo kohokoľvek na Clementisových Sadoch. Pýtam sa je toto
správne?
- Ing. Kopasová: TIMI-INTO nás predbehlo 2 dni s výsadbou. Nejedná sa o nelegálnu výsadbu,
samotná stavba mala vytýčené všetky inžinierske siete, takže vedeli presne do ktorých miest
môžu vysadiť náhradnú výsadbu. Náš návrh bol, môžem Vám predložiť podklady ktoré sme
odovzdávali záhradníkovi, kde má vysadiť stromy TIMI-INTO si tam dalo náhradnú výsadbu
bez konzultácie s nami. Výsadba na Sídl. JAS je tak prehustená, že záhradník nám neodporučil,
aby sme tam dosádzali ďalšie stromy.
- F. Psota: mohli by ste mi poslať na mail zoznam drevín, ktoré chcete vysádzať v meste.
- P. Paška: prepošle Vám to ORM
Z: Ing. Kopasová
Návrh

uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Galante odporúča prednostovi mestského úradu zabezpečiť
účasť vedúcich odborných pracovníkov MsÚ na stretnutiach poslancov s občanmi
mesta, ktoré zvolá minimálne nadpolovičná väčšina poslancov MsZ.

Za:
Mgr. Zsolt Barczi Mgr. László Benkovics
Mgr. László Biró MUDr. Ervín Chomča
PaedDr. Peter Černý Ing. František Gaulieder Mgr. Jozef Gál Ing. Zoltán Horváth
Bc. Katalin Jakoda Rátz
MUDr. Helena Kertészová Mgr. Peter Kolek Fridrich Psota
MUDr. Ján Stratinský Zsolt Takáč Mgr. Andrej Tábori
PhDr. Marta Vajdová
Nehlasovali:
Peter Závodský
Návrh

uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Galante schvaľuje odstránenie dopravného značenia
vyhradzujúce parkovanie pre podnikateľský subjekt TIMI INTO na sídlisku JAS.
T: do konca októbra 2016

Za:
Mgr. Zsolt Barczi Mgr. László Benkovics Mgr. László Biró MUDr. Ervín Chomča
PaedDr. Peter Černý Ing. František Gaulieder Mgr. Jozef Gál Ing. Zoltán Horváth Bc.
Katalin Jakoda Rátz MUDr. Helena Kertészová Mgr. Peter Kolek Fridrich Psota
MUDr. Ján Stratinský Zsolt Takáč Mgr. Andrej Tábori
PhDr. Marta Vajdová
Nehlasovali:
Peter Závodský

