Interpelácie poslancov zo zasadnutia MsZ zo dňa 18.02.2016
Fridrich Psota
- mal pripravenú interpeláciu na riaditeľa TsMG Ing. Zelinku ohľadom orezu a ošetrovania
stromov v meste. Obrátili na naňho občania. Nakoľko nie je prítomný vystúpi na ďalšom
zasadnutí MsZ.
Mrg. László Benkovics
- aké sú možnosti nainštalovania bezpečnostnej kamery v časti sídliska Nová Doba a ulici
Hlavnej (požiadali ho občania)? Jedná sa o lokalitu za kostolom, za farou, okolie Byspravu až
po budovu okresného úradu. V poslednom čase tam bol zaznamenaný vandalizmus. Je to
lokalita, kde sa nachádzajú dve škôlky. Myslí si, že táto žiadosť je opodstatnená. Poprosil pri
rozširovaní kamerového systému nezabudnúť na túto lokalitu.
Zodpovedané na MsZ
Miroslav Grell, náčelník MsP
- na tento rok máme nový projekt, ktorý by mal byť v najbližších dňoch schválený. Pokiaľ
bude projekt úspešný určite kamerový systém bude zrealizovaný ale pokiaľ by to nevyšlo určite
táto lokalita bude zahrnutá v ďalšom programe.
Mgr. László Bíró
- otázka – aký bol príjem do rozpočtu mesta z inzercie Galantských novín za mesiac január ?
Peter Paška
- nie je prítomná vedúca oddelenia preto požiadal vedúceho finančného oddelenia Ing. Srnku
o odpoveď
Ing. Juraj Srnka
- je to 1350€
PaedDr. Peter Černý
- problém parkovania na sídlisku Sever konkrétne pred ZŠ G. Dusíka. Situácia je dlhodobo
zlá. Je tam osadená DZ vyhradené parkovanie pre 9 vozidiel zamestnancov ZŠ s časovým
obmedzením. Dal návrh na využitie priestoru vo dvore ZŠ pre zamestnancov školy a v
priestore pred ZŠ by mohli parkovať obyvatelia sídliska Sever.
Zodpovedané na MsZ
Ing. Zuzana Kopasová
- momentálne riešime aj s ODI dopravnú situácia pri ZŠ. Predbežné riešenie by malo byť také,
že parkovanie zamestnancov ZŠ by bolo vo dvore školy a výjazd zo školy by bol jednosmerný.
Mgr. Zsolt Barczi
- na zasadnutí MsZ dňa 28.11.2015 poslanec Mgr. Biró interpeloval ohľadom nedostatočného
osvetlenia priechodov pre chodcov na ulici Z. Kodálya a ulici Hlavnej pri kostole. V odpovedi
Ing. Kopasová uviedla, že bola vykonaná obhliadka, s tým, že by to stálo 2500€ (osvetlenie
priechodov). Opýtal sa, či táto čiastka bola zahrnutá do rozpočtu na r. 2016? Dal návrh, aby
priechody boli riešené komplexne so všetkým prvkami inteligentných priechodov
s vypracovaním projektov a vyčíslením koľko by to stálo. Zodpovedané na MsZ
- opýtal sa p. primátora, prečo sa nekonalo tradičné športové podujatie t.j. XXIV. ročník
Halového futbalové turnaja o pohár mesta Galanta ? Občania majú pocit, že v meste sa nedarí
organizovať podujatia napr. ples mesta.
Zodpovedané na MsZ

Ing. Zuzana Kopasová
- k osvetlenie prechodov ul. Z. Kodálya, ul. Esterházyovcov, ul. Hlavná bola spracovaná
vzorová svetlená štúdia s navrhnutým zariadením a osadením. Následne budú spracované
projekty pre každý prechod aj s výkazom výmerom. Predbežná cena za realizáciu, ktorá nám
bola avizovaná bude v rozmedzí od 2500€ až 5000€ na jeden prechod.
Peter Paška
- nemá pocit, že sa nedarí organizovať akcie v meste. Výbornou akciou bol Mikuláš, Silvester.
Mestský ples bol zrušený pre nízky záujem, ale v meste prebehlo množstvo plesov. Pokiaľ sa
jedná o Halový futbalový turnaj o pohár mesta Galanta. Firma Samsung a Jasplastik, ktoré na
turnaj prispievajú nám avizovali, že tento rok sa kvôli výrobe nevedia zúčastniť preto sme sa
dohodli, že turnaj bude preložený na mesiac jún, keď bude nižšia výroba. Tento turnaj nebude
halový ale sa odohrá na trávnatej ploche. Toto je jediný dôvod. S týmto postojom súhlasila
i firma Brovedani.
Ing. František Gaulieder
- opýtal sa Ing. Kopasovej, či sa robila revízia nájazdov čiže prechody na chodníky, ktoré sa
opravovali pred nedávnom. Dostáva sťažnosti od ZŤP občanov, ktorí majú problémy
s nájazdami a prechodmi cez chodníky. Požiadal o zjednanie nápravy.
Zodpovedané na MsZ
- druhá interpelácia na prednostu MsÚ p. Bodokiho – ako je zabezpečený chod referátu
stavebného konania? Pretože má informácie, že je tam personálny nedostatok a dosť
nevybavených žiadostí zo stavebného konania a tým pádom je ohrozené vydávanie právnych
aktov v stanovenom termíne ? Ako mieni tento stav riešiť?
Zodpovedané na MsZ
- dal návrh na prijatie uznesenia. Aby bola vytvorená škodová komisia pre posúdenie
a vymáhanie spôsobenej škody v kauze Lívia Gešková. Keď mesto muselo poškodenej
uhradiť finančnú čiastku 11 230€ z rozpočtu mesta na základe rozhodnutia súdu. Uvedená
škoda mala byť spôsobená protiprávnym konaním pracovníkov MsÚ Galanta. S termínom do
31.03.2016.
- ďalší návrh na prijatie uznesenia – keďže dal návrh na vypracovanie štatútu mesta. Žiada
MsZ, ktoré ukladá prednostovi MsÚ predložiť na zasadnutie návrh Štatútu mesta Galanta
s termínom do 31.03.2016.
Ing. Zuzana Kopasová
- nájazdy na ulici Šafárikovej – bude vykonaná revízia na zrealizovanej časti. Druhá strana
ulice Šafárikovej ešte nebola zrealizovaná.
Ing. František Gaulieder
- konkrétne sa jedná o časť chodníka pred špeciálnou školou a smer ulica Na Štrande
Ing. Zuzana Kopasová
- práve tá strana ešte nebola realizovaná, ale bude to dokončené
Peter Bodoki
- na stavebnom úrade máme viac problémov. Niektoré obce sa rozhodujú, že si vytvoria
vlastný stavebný úrad. Pracovníci p.. Bittera je na odchode p. Bachorecová ide na materskú
dovolenku. Na budúci týždeň utorok máme prizvaných dvoch záujemcov o pracovné miesto.
Dôležitá je prax a to je problém. S vedúcou Mgr. Pintérovou to riešime už dlhodobo.
Peter Paška
- privítal poslanca NR SR p. Gála

Mgr. László Benkovics
- musí zareagovať na list občianky p. Ing. Evy Teplickej, ktorý dostali všetci poslanci aj p.
primátor. V poslednom čase sa rozmáhajú v meste zaujímavé orezy stromov. Ing. Teplická
poukazuje na orez stromov lipa na ulici Hodskej, ktoré boli vykonané nekvalifikovanou osobou
a postráda základné pravidlá orezu stromov. Preto sa pýta, kto dal na tento orez súhlas?
Prosí o odpoveď.
Zodpovedané na MsZ
- žiada, aby kompetentní prešetrili túto celú záležitosť a výsledku šetrenia informovali MsZ
Ing. Zuzana Kopasová
- na orez a údržbu stromov nie je potrebné vydať povolenie, sú to udržiavacie práce. Doteraz
boli požiadavky na to, že stromy nie sú orezávané a udržiavané, teraz sa s prácami začalo.
Za kvalifikovaný orez ja nie som zodpovedná. Je tu správca verejnej zelene TsMG. Podnet od
občianky sme tiež dostali a odstúpime ho na TsMG, aby sme dostali kvalifikovanú odpoveď.
Mgr. László Benkovics
- hovoríte, že stále sú sťažnosti, že stromy sú neudržiavané, ale podľa tohto sú stromy tak
znehodnotené, že sú už určené na výrub. Je to jediná lipová alej v meste.
Peter Paška
- budeme to riešiť, tak ako povedala Ing. Kopasová
Ing. František Gaulieder
- faktická – dal návrh, aby túto záležitosť prešetril hlavný kontrolór mesta MVDr. Pallya.
Odovzdá mu písomný podnet občianky.
Ing. Zoltán Horváth
- výjazd zo sídliska SNP na ul,. Esterházyovcov smerom k Lidl v ceste je veľká jama
s poškodením asfaltu, je to nebezpečné. Riešme to.
- požiadavka na doplnenie jedného osvetľovacieho telesa na ulici Hodskej pri firme Galimo.
Peter Paška
- v zimnom období je ťažko opravovať výtlky, ale mali sme tu firmu, ktorá vie tieto práce
realizovať i v zimnom období. Budeme sa s tým zaoberať. Myslím si že pre zakúpenie tejto
technológie pre potreby TsMG by sa mohli nájsť. Vedeli by sme takéto služby poskytovať aj
okolitým obciam a TsMG by mali ďalší zdroj príjmu. A mi by sme mali cesty vo väčšom
poriadku ako je to dnes.
- osvetlenie budeme tlmočiť TsMG
Mgr. Peter Kolek
- MsZ na rok 2016 schválilo čiastku 15tis.€ na rekonštrukciu detského ihriska na sídlisku JAS,
pýta sa v akom štádiu je táto záležitosť?
Zodpovedané na MsZ
- opäť sa vracia už k interpelovanej záležitosti ohľadom jednej neprispôsobivej občianky, deti
sa jej boja. Bolo naznačené, že sa pracuje na zbavení svojprávnosti tejto osoby. Pýta sa
v akom štádiu je celá vec.
Ing. Zuzana Kopasová
- detské ihrisko sídlisko JAS - momentálne vykonávame predbežný prieskum trhu, zbierame
cenové ponuky a ďalší krok bude verejné obstarávanie. I/Q obstaranie a II/Q realizovanie.
Peter Paška
- neprispôsobivá občianka – jej prípad je podaný na Okresnom súde v Galante. Sudkyňa je
dlhodobo PN takže čakáme. Má prísľub, že sa s tým budú mimoriadne vážne zaoberať.

MVDr. Gábor Pallya
- osoba je chorá, trpí infekčnou kožnou chorobou a je nebezpečná pre obyvateľov tohto mesta,
zvlášť pre zamestnancov MsÚ. Berie si to za svoje, že osobne pôjde za predsedom okresného
súdu a požiada ho aby v tejto veci urýchlene konali.
Peter Paška
- ďakuje p. kontrolórovi, ale naozaj jednal s predstaviteľmi súdu a má obavy, že to nebude
možné vybaviť rýchlejšie ako to zatiaľ vyzerá
Mgr. Jozef Gál
- bude hovoriť o probléme, ktorý rezonuje v meste už niekoľko týždňov a tiež ako sa vyjadril
primátor na adresu Galandie ako „megaprúser“. Je v miernom šoku odvysielania reportáže
ohľadom TC Galandia. Má pred sebou zábery ako primátor mesta preváža autom reportéra
relácie. V reportáži mu chýbalo, že sa neozvala p. konateľka, bývalý predseda dozornej rady
a nikto kto by povedal, ako sa k tomuto problému postavili poslanci MsZ. Osobne cíti krivdu,
že bol na záberoch a tiež i fotografie všetkých poslancov odvysielané ako nejakých vinníkov.
Pevne verí, že sa tento problém vyrieši do letnej sezóny. Ja osobne si myslím, že statika
narušená nie je a o tom je presvedčená i väčšina tohto mesta a že ide o podstatne menšiu
škodu ako sa o tom hovorilo. Na dnešnom MsZ je materiál, ktorý bude o tom hovoriť. Osobne
cítim krivdu p. primátor a chcem vedieť, kto zavolal reportérov ? A ten kto zavolal reportérov
či necíti potrebu povedať prepáčte p. poslanci, že to bolo v takomto rozsahu odvysielané.
Peter Paška
- zistili sme, že máme v Galandii problém na základe energetického auditu, na základe ktorého
sme požiadali statika p. Csibu o vyhotovenie statického posudku. O statickom posudku boli
oboznámení poslanci MsZ na stretnutí. Posudok hovorí, že Galandiu je nevyhnuté zatvoriť.
Dohodli sme sa, že vydáme tlačovú správu. Zverejnili sme, že ideme robiť hygienickoesteticko-stavebné úpravy. Poslanec Ing. Gaulieder zverejnil správu, že Galandia má ohromný
problém, s tým že statika je vo veľmi zlom stave a primátor klame. Následne bolo podané
trestné oznámenie, na základe ktorého som bol vypočutý ako osoba, ktorá mohla spáchať
trestný čin všeobecného ohrozenia. V súvislosti s tým sa mu ozývalo viac redaktorov, ktorí
prišli aj na stretnutie. Vydali sme tlačovú správu. Jeden z tímov RTVS sa predstavili ako
reportéri a že chcú spraviť reportáž. Ja som nenamietal pretože nebol dôvod čokoľvek
zakrývať. Nebol som ani scenáristom ani režisérom relácie. Vyjadril som len svoj názor.
Mohol to ktokoľvek z poslancov. Využil to len Ing. Horváth. Neboli tam použité všetky moje
vyjadrenia, bolo to zostrihané predpokladám, že zostrihli aj Ing. Horvátha. Necítim dôvod sa
ospravedlňovať. Je tu prítomný aj p. Csiba aj p. Klačko a budem rád, ak im umožníte vystúpiť,
aby povedali ako je na tom Galandia. Požiadal MsZ, aby hlasovali za možnosť vystúpenia p.
Csibu a p.Klačka. Situácia rozhodne nie je taká, že stačí vymeniť len strešnú krytinu.
Mgr. Peter Kolek
- faktická – zareagoval na Mgr. Gála, že sme nevyužili príležitosť ako členovia dozornej rady.
Nemohli sme ju využiť lebo sme ju nedostali. Sedeli sme na tlačovej konferencii, nikto sa nás
nič nepýtal. A potom príde jedna reportáž, kde boli použité nekorektné veci.
Ing. František Gaulieder
- faktická – vyjadril sa k dezinterpretácii Petra Pašku. Dňa 10.12.2015 bolo pracovné stretnutie
poslancov a niektorých pracovníkov MsÚ v Galante. Na tomto pracovnom stretnutí primátor
mesta Peter Paška oboznámil prítomných s odborným vyjadrením statika p. Csibu. Následne
tento dokument dal k dispozícii na základe vyžiadania aj poslancom MsZ, ktorí boli prítomní.
Primátor mesta sa rozhodol na druhý deň vydať tlačovú správu, ktorá nekorenšpondovala
s vyjadrením statika a nekorenšponduje to s terajším vyjadrením primátora a to, že sa tam
hovorí o drobným statických úpravách. Som schopný za pár minút priniesť tlačovú správu,
kde o statike nebolo ani zmienky. Tam bola zmienka o drobných stavebných úpravách
o hygienických estetických úpravách, aby nedošlo k nebezpečenstvu návštevníkov, s tým že

kúpalisko bude do 30 dní otvorené. Takto odznela tlačová správa mesta Galanta podpísaná
Petrom Paškom. Na druhý deň, keďže som videl, že táto správa neobsahuje pravdivé údaje
zverejnil som na sociálnej sieti celý znalecký posudok – odborné vyjadrenie statika bez
uvedenia jeho osobných údajov s rešpektovaním zákona o ochrane osobných údajov.
V závere statika je konštatované, že je veľmi zlý technický stav objektu vzhľadom na jeho
vek, miestami je až v havarijnom stave. Toto je k dezinformácii, ktorú ste dali občanom mesta
Galanta. Na pracovnom stretnutí som Vás vyzval, aby ste dali trestné oznámenie orgánom
činných v trestnom konaní na základe vyjadrenia statika z titulu všeobecného ohrozenia.
Zároveň som Vás upozornil, že by bolo vhodné z Vašej strany ako štatutára zvolať štátny
stavebný dozor, inšpektorát bezpečnosti práce a upozorniť na túto situáciu, aby tieto inštitúcie
prijali adekvátne opatrenia nie len voči návštevníkom ale aj voči zamestnancom tohto
zariadenia. Toto ste neurobili. Ja som počkal do 16.12.2015 a dal som trestné oznámenie
z podozrenia všeobecného ohrozenia, ktoré som odovzdal na príslušnom oddelení policajného
zboru v nadväznosti na odborné vyjadrenie statika, ktoré som mal k dispozícii. To v akej pozícii
Vás vypočúvala polícia resp. prekvalifikovala k Vašej osobe ako štatutára mesta moje trestné
oznámenie na to ja žiaden vplyv nemám. Podotýkam, že do dnešného dňa ste žiadne trestné
oznámenie a podnet orgánom činných v trestnom konaní nedali. Čo sa týka televíznej relácie
Reportéri, táto bola profesionálne a tendenčne zostrihaná pretože z mojich vyjadrení nebolo
zverejnených 2/3 .
Peter Paška
- vydali sme tlačovú správu, ktorá hovorila o hygienicko-esteticko-stavebných úpravách. Keď
zoberieme, že stavebné úpravy sú aj statické úpravy naša tlačová správa neklamala. Snažili
sme sa nepoškodiť dobré meno Galandie.
Fridrich Psota
- ja som sa vyjadril do médií. Do dnešného dňa tento rozhovor nebol uverejnený. Pokiaľ som
bol členom dozornej rady a predsedom do 20.01.2016. Bol som odvolaný p. štatutárnym
orgánom jediného spoločníka Galandia s.r.o. Za majetok Galandie zodpovedná štatutár alebo
valné zhromaždenie. Pýta sa primátora v akom stave preberal majetok Galandie ako štatutár?
Pretože teraz to chce zvaliť na valné zhromaždenie.
Ing. Zoltán Horváth
- faktická - veľmi pozorne som si vypočul tlačovú besedu a následne všetky vyhlásenia, ktoré
odzneli, na ktorých som nebol prítomný. Súhlasím s jediným jedným vyhlásením, ktoré tam
odznelo. Odznelo tam toľko negatívnych informácii, ktoré nesúvisia so stavom Galandie.
Niekto v závere povedal, že táto tlačová konferencia viac ublížila Galandii z hľadiska
budúcnosti ako celá havarijná strecha.
Peter Paška
- ja som na tlačovej konferencii cítil potrebu naliať čistého vína ku všetkému čo sa udialo.
Reagovali poslanci svojou ďalšou tlačovou konferenciou. Už je zbytočné ďalej tieto veci
rozoberať. Realita je taká, že Galandia je naozaj vo veľmi zlom stave. Ja sám tu situáciu
nevyriešim, musíme ju riešiť spoločne. Situáciu budú riešiť orgány činné v trestnom konaní.
My sme povinní tejto chvíli riešiť situáciu tak, aby sme Galandiu opravili.
Ing. František Gaulieder
- nadviazal na poslanca Ing. Horvátha. Na tlačovej konferencii, ktorá sa konala 18.01.2016
Peter Paška štatutár mesta Galanty vyslovil pred verejnosťou nasledovnú vetu: poviem to tak,
že statik projektu je už po smrti a myslím si že to je jeho jediné šťastie v tejto chvíli. Týmto Vás
žiadam Peter Paška primátor mesta Galanty, aby ste sa tu teraz a verejne ospravedlnili rodine
Ing. Ján Ďurinu za tento výrok.
Peter Paška
- ja som sa rozprával s exmanželkou p. Ďurinu. My sme si vyjasnili čo som tým mal na mysli.

Musím konštatovať, že keby bol p. Ďurina nažive, tak veľmi škaredo si odnesie vzniknutú
situáciu v Galandii. Z tohto pohľadu sa treba pozrieť na môj citát.
Ing. František Gaulieder
- vysvetlite to verejnosti
Peter Paška
- exmanželka p. Ďurinu mi povedala, že p. Ďurina ani pozostalí do dnešného dňa nedostali
riadne zaplatené za Galandiu.
Ing. František Gaulieder
- ja hovorím o výroku a nie o veciach súvisiacich s projektovaním Galandie
Peter Paška
- nechajme to tak, ja som si to vyjasnil s rodinou p. Ďurinu
PaedDr. Peter Černý
- som prekvapený zo slovníka a vyjadrení p. primátora. P. Ďurinová nie je exmanželka, ale
vdova po. P. Ďurinovi.
Peter Paška
- nie je vdova je exmanželka
PaedDr. Peter Černý
- p. primátor hovoríš, že spoločne poďme riešiť. Po tom všetkom, čo si odvolal dozornú radu,
čo neberieš do úvahy valné zhromaždenie, sporíš sa tu o kompetencie a vydávaš vyhlásenia
na vode, pretože sme nedostali transparentný materiál vôbec o celkovom stave Galandie
a chceš, aby sme spoločne niečo robili, hlasovali, poskytli dotáciu Galandii.
Peter Paška
- s vyplatením peňazí p. Ďurinovi som myslel aj to, že nie sú práve v ružovej finančnej situácii
Peter Paška
- poprosil návrhovú komisiu, aby prečítala uznesenia, ktoré navrhol p. Ing. Gaulieder
Mgr. László Benkovics
- prečítal návrh uznesenia Ing. Gauliedera
Peter Paška
- poprosil Ing. Františka Gauliedera o prečítanie presného znenia uznesenia
Mgr. László Benkovics
- prečítal návrh uznesenia Ing. Gauliedera
Uznesenie č. 214/Z-2016
Mestské zastupiteľstvo v Galante
ukladá
prednostovi mestského úradu vytvoriť škodovú komisiu pre posúdenie a vymáhanie
spôsobenej škody v kauze – Mgr. Lívia Gešková – mesto muselo poškodenej uhradiť finančnú
čiastku vo výške 11230,00€ z rozpočtu mesta na základe rozhodnutia OS v Galante, uvedená
škoda mala byť spôsobená protiprávnym konaním pracovníkov, ktorí aj v súčasnosti sú
zamestnancami samosprávy mesta Galanta
Z: prednosta MsÚ Galanta

T: 31.3.2016
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Ing. František Gaulieder

Mgr. Jozef Gál

Ing. Zoltán Horváth

Bc. Katalin Jakoda
Rátz

MUDr. Helena Kertészová

Mgr. Peter Kolek

Mgr. János Marsall

Fridrich Psota

MUDr. Richard Šimaljak

Mgr. Andrej Tábori

PhDr. Marta Vajdová

Nehlasovali:
MUDr. Ján Stratinský

Zsolt Takáč

Mgr. László Benkovics
- prečítal návrh uznesenia Ing. Gauliedera
Uznesenie č. 215/Z-2016
Mestské zastupiteľstvo v Galante
ukladá
prednostovi mestského úradu predložiť na zasadnutie MsZ Galanta návrh Štatútu mesta
Galanta
Z: prednosta MsÚ Galanta
T: 31.3.2016
Za:
Mgr. Zsolt Barczi

PaedDr. Peter Černý Ing. František Gaulieder

Bc. Katalin Jakoda
Rátz

Mgr. Peter Kolek

Mgr. János Marsall

Mgr. Jozef Gál
Mgr. Andrej Tábori

PhDr. Marta Vajdová
Nehlasovali:
Mgr. László Benkovics
Fridrich Psota

Mgr. László Biró

Ing. Zoltán Horváth

MUDr. Ján Stratinský MUDr. Richard Šimaljak

MUDr. Helena Kertészová
Zsolt Takáč

Ing. František Gaulieder
- faktická – občania sa dožadujú verejného ospravedlnenia od p. primátora
Peter Paška
- ja som sa už ospravedlnil rodine p. Ďurinu
Ing. František Gaulieder
- ja žiadam, aby ste sa tu verejne ospravedlnil lebo ste to povedali na verejnosti. Vy ste si
súkromne vybavili čo bolo potrebné z Vášho pohľadu, ale verejnosť toto nepočula. Ja Vás
žiadam, aby ste toto urobili pred občanmi Galanty.
Peter Paška
- ako doznie celá kauza každý pochopí ako som to myslel
Ing. František Gaulieder
- tu nejde o to ako ste to myslel

Peter Paška
- ospravedlňujem sa rodine p. Ďurinu pokiaľ som sa dotkol ich citov nebolo to mojim úmyslom
Peter Paška
- odporúčam ukončiť bod interpelácie a žiadam zamestnancov MsÚ v zmysle rokovacieho
poriadku na vznesené interpelácie do 10 dní písomne odpovedať
Peter Závodský
- chce sa opýtať, odznelo tu že ak sa dozvieme informácie s ktorými teraz nedisponujeme tak
sa budeme veľmi čudovať. Mám to chápať tak, že Ty p. primátor máš informácie, ku ktorým
mi nemáme prístup?
Peter Paška
- nie mal som na mysli verejnosť, keď sa dozvie informácie o Galandii. Nemal som na mysli,
že Vy poslanci. Verejnosť nemá zatiaľ všetky informácii o Galandii.
Peter Závodský
- v tom prípade ja sa považujem za verejnosť

Mesto Galanta
Peter Paiha
primd.tor

V65list znadky

NaSaznadka

Vybavuje

V Galante,26.2.2016
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piin poslanec,
VdZenly'
v nadviiznostina VaSu interpeliicie,ktord ste vzniesol na rokovani Mestsk6ho
zastupitelstva
v Galantedia 18.2.2016Viim zasielamnasledovnri
odpoved':
- v!,jazd zo s[dliska SNP na ul,. Esterhdzyovcovsmerom k Lidl v cesteje velka jama
spofkodenlmasfaltu,je to nebezpeinda potrebndto rieiif.
Predmetnf vjtlk zaradilo oddelenierozvoja mesta do zoznamu a evidencieoprriv. Po
ukonEenizimnej ridrZby sazaine rykonfvat' opravakomunikicii.
- PoZiadavkn
jedndhoosvetfovacieho
na doplnenie
telesana ulici Hodskejpri firme Galimo.
PoZiadavkana doplneniejedn6ho osvetl'ovacieho
telesana ul. Hodskej bola prejednanrl
so sprdvcomVO, zistupcami fy FIN.M.O.S., a.s. Bratislava. Technick6 sluiby mesta
Galantazabezpeiiav mesiacimarecmontdi poiadovan6hosvietidla.

S pozdravom

Tirl.
Ing. Zoltan Horv6th

/,

SNP998
Galanta
Mestskf rirad
Mierov6 n6m. 940/1
924 18 Galanta

Telef6n: 031 788 43 10
Fax:
031 - 780 35 92
E-mail: primator@galanta.sk

Mesto Galanta
Peter Paiha
prinxdtor

V65list znadky

NaSaznadka

Vybaruje

V Galante,26.2.2016
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ViiZenfpiin poslanec,
v nadviiznosti na VaSu interpeltlciu, ktoru ste vzniesol na rokovani Mestsk6ho
zastuoitel'stva
v Galantedia 18.2.2016:
- k listu obiianlqtp. Ing. Evy Teplickej,ktorjt dostalivietci poslanci aj p. primdtor. Vposlednom
iase sa rozmdhaj v mestezaujimavdorezystromov.Ing. Tepliclaipoukazujena orezstromov
osobou a postrddazdkladnd
lipa na ulici Hodskej,ktord boli vykonandnelcvalifikovanou
pravidld orezustromot. Prcto sapi,ta, kto dal na tentoorezs hlas?

kto16uvddzaobyvatel'kamestap. Teplickd bolo vyiiadan6 odborn6
K skutodnostiam,
stanoviskoTechniclrfchsluiieb mestaGalanta'ktor6 Vrim zasielamv prilohe.

S pozdravom
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