Interpelácie z MsZ zo dňa 31.3.2016
PaedDr. Peter Černý:
- k verejnému osvetleniu na ul. Mierová – medzibloky – niekoľko mesiacov nefunguje
osvetlenie, má informácie, že je tam prerušený kábel, potrebné riešiť
Úloha: Ing. Zelinka, Ing. Kopasová
- ul. Šafariková – je potrebné riešiť s majiteľom pohyb sliepok na ulici
Úloha: M. Grel – MsP, Ing. Kopasová
- k Mgr. Psotovi – bola doručená na MsÚ - žiadosť o prenájom časti pozemku pre umiestnenie
garáže pri Lidli, komisia výstavby schválila túto záležitosť predložiť na rokovanie MsZ,
finančná komisia to neodporučila, otázka prečo nebol tento materiál predložený na rokovanie
MsZ, keďže jedna komisia to schválila. Občan dostal zásielku domov ešte pred rokovaním
MsZ, že sa mu v tejto veci nevyhovuje. Na komisii finančnej odznelo, že nesúhlasia plynári.
Má informáciu, že plynári s tým nemajú žiaden problém, dali súhlasné stanovisko nakoľko je
to demontovateľná garáž. Prečo to nebolo predložené na dnešné MsZ? Ak to prejde aspoň
v jednej komisii má byť materiál predložený na rokovanie MsZ.
Úloha : P. Bodoki - prednosta, Mgr. Psota
- Mgr. Psota: uvedenou žiadosťou sa zaoberali dve komisie. Komisia výstavby dala odporúčacie
stanovisko, komisia finančná dala neodporúčacie stanovisko. Zavážili 2 aspekty, je tam
ochranné pásmo plynového potrubia. Celá garáž by sa musela posunúť do vnútra komunikácie,
mimo ochranného pásma plynu. Druhý aspekt - skúmal územný plán, táto lokalita nie je
výsostne určená na budovanie akýchkoľvek stavieb ani prefabrikovaných garáží. Osobne si
myslí, že je to veľmi zlá lokalita pre prefabrikovanú garáž, je tam vstup do strednej priemyselnej
školy, lokalita je vedľa materskej školy, oproti ležiaci pozemok je vo vlastníctve fyzickej osoby.
- P. Závodský – na komisii chýbalo stanovisko SPP, podľa toho čo počul od Mgr. Psotu, čuduje
sa, že sa materiál vôbec predložil na rokovanie komisií.
- PaedDr. Černý: ide o žiadosť jeho kolegu nechcel sa k tomu vyjadrovať, len ho rozčuľuje
princíp. Pred tým tam bola garáž, ktorá patrila bytovému družstvu, teraz je tam garáž a to nevadí
nikomu. Žiadateľ mal pred tým garáž na Jazernej, ale musel ju vypratať, tak hľadal náhradnú
lokalitu. Z principiálneho hľadiska ho nahnevala vzniknutá situácia a spôsob ako to bolo
riešené.
Mgr. Zsolt Barczi
- K TsMG: 1. termín biologického odpadu je stanovený na 16.4., zdá sa mu tento termín
oneskorený. Práce v záhradkách začínajú už v marci. V budúcnosti odporúča dať do
harmonogramu 1. termín zberu na koniec marca.
Úloha : Ing. Kopasová, Ing. Zelinka
- K primátorovi mesta: či už bola spracovaná smernica na obsadzovanie voľných pracovných
miest na MsÚ. Interpeloval to aj v minulosti. Bolo vypísané výberové konanie na vedúcu
oddelenia spoločenských služieb, pýta sa ako dopadlo konanie, dať výsledky aj na webstránku.
Odporúča zverejniť koľko ľudí sa prihlásilo, kto spĺňal podmienky, aký je výsledok.
Momentálne je vypísané výberové konanie na pozíciu vedúceho právneho oddelenia
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a verejného obstarávania. Podmienky sú menej prísne v porovnaní s predchádzajúcim
výberovým konaním. Nepožaduje sa prax v riadiacej funkcii. Uvedené podmienky by spĺňali
z aktuálnych vedúcich len pán Psota a pani Morovičová, korí majú 5 ročnú prax v riadiacej
pozícii, nemohli by tu sedieť ani ostatní vedúci. Zdajú sa mu podmienky výberových konaní
nejednotné a nesystémové. Je to vždy k niečomu prispôsobené. Nehovorí už o tom, že čím
vyššie ideme v hierarchii, tým sú podmienky nie prísnejšie, ale benevolentnejšie. Chýba mu
smernica a zjednotenie kritérií.
- Ing. Zelinka: zber biologického odpadu – je mu to už známe, harmonogram robili už minulý
rok, termíny sa stanovili po dohode s MsÚ. Čierne skládky sú sústavný problém, čo nájdu na
verejných priestranstvách pozbierajú, ale zberný dvor je stále otvorený. Začínajú 13.4.
Harmonogram bol stanovený ešte v minulom roku.
- P. Paška: apeluje na občanov na disciplínu, nech sa nevytvára neporiadok na verejných
priestranstvách, nech sa odnáša odpad na zberný dvor. Každopádne bude očakávať od riaditeľa
TsMG do budúcna väčšiu flexibilitu.
- L. Galambosová: Na smernici sa pracuje, dostala to za úlohu od prednostu. Na najbližšie MsZ
bude predložená. Kritériá na pozíciu vedúci právneho oddelenia a verejného obstarávania sú
nižšie z dôvodu, že už tri krát bolo výberové konanie na verejné obstarávanie neúspešné. Trvá
na zverejnených podmienkach.
Úloha: Lucia Galambosová
Zodpovedané na MsZ
Ing. František Gaulieder
- k riaditeľovi TsMG – či sa neuvažuje s prehodnotením systému veľkoobjemného zberu,
v zmysle nie formou zberných stanovíšť, ale zbierať to podobným spôsobom ako v minulosti.
Vidieť tlačiť 80 ročnú babičku fúrik s chladničkou nie je bohvie čo.
Ing. Zelinka: tento problém sa vynára. Keď bol v minulosti systém, že každý si mohol vyložiť
čo chce a kam chce toto bolo neúnosné. V tom období vedenie mesta rozhodlo, že musí prísť
k zmene, týždeň trvalo kým sa všetko vyzbieralo. Existuje VZN mesta a mali by to dodržiavať
aj občania. Je na poslancoch či sa to zmení alebo nie, ale bude to mať aj finančný dopad.
Opakuje, že zberný dvor je otvorený, alebo ak ich o to občania požiadajú prídu to odviezť a ich
výkony nie sú drahé.
Zodpovedané na MsZ
- MUDr. Chomča: k riaditeľovi TsMG nech sa nehnevá, ale všetko majú fixne dané, nič nevedia
flexibilne, akčne pre občanov riešiť, tak aby im to vyhovovalo. Je zvedavý aké budú náklady
na pohonné hmoty, keď bola teplá zima a cena nafty išla dole. Je to nemiestne a neetické, keď
starší občania tlačia veľkoobjemný odpad cez mesto.
Mgr. László Benkovics
- opravy komunikácii po zimnej údržbe, kedy sa začne s opravami, sú obrovské aj životu
nebezpečné výtlky po meste.
Zodpovedané na MsZ
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- Čítal prvé číslo občasníka Vlastivedného múzea – nedočítal sa tam, či je prístavba
skolaudovaná, konkrétne parkovisko vzadu čo je. Či je budova skolaudovaná alebo nie je.
Úloha Mgr. Edita Pintérová
- k náčelníkovi MsP - na skle vchodu vzadu je oznam, že budú odťahované autá, či bol tento
fakt s políciou prediskutovaný alebo sa samovoľne rozhodli.
Zodpovedané na MsZ
- Ing. Kopasová : majú zmonitorované všetky výtlky v meste a poškodenia vozoviek. Mali dnes
stretnutie s dodávateľom a do dvoch týždňov majú pristúpiť k opravám ciest.
- P. Paška: finalizujeme s projektom parkovania na ul. Hlavnej a Bratislavskej ako aj
s projektom cyklotrás na týchto uliciach, do konca apríla max. začiatkom mája by to mohli
spustiť, súvisí to so stavom ciest.
- M. Grell: k odťahovaniu áut za Vlastivedným múzeom – nie nebolo to s nimi konzultované.
Nevie komu patrí pozemok, ale správca komunikácie môže dať zo zákona vozidlo odtiahnuť.
- P. Paška nie je prítomná vedúca OSP Mgr. Pintérová, ku kolaudácii sa nevie vyjadriť.
Naposledy riešili zníženie počtu parkovacích miest z dôvodu nedostatku miest.
- MVDr. Pallya: stavba Vlastivedného múzea skolaudovaná bola so závadami, nakoľko to bolo
financované zo štrukturálnych fondov. Jednou zo závad bolo parkovisko, dostalo termín na
odstránenie, nevie aký je momentálne stav.
Úloha : Mgr. Edita Pintérová
- K odťahovaniu vozidiel je na to potrebné špeciálne vozidlo, v Galante nikto nemá také vozidlo
ani licenciu na to. V Galante sa vozidlá odtiahnuť nedajú max. sa dá použiť „papuča“ od MsP.
Mgr. Peter Kolek
- občiansky návrh – obyvateľom sa zdá nízky počet malých odpadových nádob v meste, ak aj
sú, sú veľmi poškodené. Žiada písomnú odpoveď aký je počet týchto smetných nádob na území
mesta a v akom sú stave, aby sa mohlo v prípade zistenia nedostatočného počtu pružne
zareagovať.
Úloha: Ing. Zelinka
- k výrubu stromov, po celkovom výrube ostáva v zemi „ kmeň“, čo sa s týmito pozostatkami
bude diať, je to neestetický prvok, či je nejaká perspektíva vykopania týchto stromov.
- Ing. Zelinka: ku kmeňom - sú na to špecializované firmy, u ktorých to je potrebné objednať.
Musia mať na to špeciálne zariadenie.
- Mgr. Kolek: 2-3 chlapi, ktorí by to vykopali by boli lacnejší ako nejaká firma.
Zodpovedané na MsZ
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Ing. František Gaulieder
- nadviazal na interpeláciu pobiehajúcej hydiny na ul. Šafarikovej – interpelácia má smerovať
na MsP, je potrebné osloviť majiteľa, aby si hydinu ohradil, dochádza tu aj k dopravným
kolíziám v tejto časti ulice.
Úloha: M. Grell – MsP, Ing. Kopasová
- k P. Paškovi: prečo primátor nezvolal stretnutie s občanmi pred rokovaním MsZ tak, ako mu
to vyplýva z uznesenia MsZ. Radi by vedeli ako je to s výstavbou nájomných bytov,
cyklotrasou, ako je to s otázkou otvorenia Galandie.
Zodpovedané na MsZ
- žiada primátora mesta o poskytnutie kópie elektronickej aj listovej komunikácie medzi
mestom Galanta a verejným obstarávateľom Klient s.r.o. v súvislosti s riešením verejného
obstarávania pre rekonštrukciu TC Galandia, žiada všetku korešpodenciu ku dnešnému dňu t.j.
k 31.3.2016 čo sa týka projektovej dokumentácie prípadne výberu statikov a pod.. V súvislosti
s Galandiou, sa pýta prečo keď v rozpore so zákonom o obecnom zriadení, primátor Peter Paška
odvolal celú dozornú radu bez náhrady prečo okresná prokurátorka nepodala protest, dal podnet
na okresnú prokuratúru.
Úloha: primátor mesta
- udeľovanie ocenení primátora mesta považuje za dosť chaotické, dal ocenenie aj osobe, ktorá
na MsÚ porušovala pracovnú disciplínu odporúča MsZ prijať nové VZN, týkajúce sa
odovzdávania mestských vyznamenaní a ocenení. Súčasne platné VZN mesta je v rozpore so
zákonom. Zaujímavé je, že taktiež neprotestuje okresná prokurátorka proti tomuto VZN.
Odporúča prijať VZN v znení:
Návrh uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Galante
ukladá
prednostovi MsÚ v Galante predložiť na najbližšie zasadnutie MsZ návrh Všeobecne
záväzného nariadenia o obecných a mestských vyznamenaniach a oceneniach súlade s § 11
ods. 4 písm. o) zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení.
Z: prednosta MsÚ
Úloha: Peter Bodoki-prednosta, Mgr. Lívia Gešková
Podotýka, že táto oblasť udelenia ocenení je výsostne v kompetencii MsZ podľa zákona
o obecnom zriadení a nie primátora mesta. Preveril si skutkový stav v iných mestách. Ocenenia
dávajú veľmi úzkemu okruhu ľudí raz resp. dva krát ročne.
Zodpovedané na MsZ
- pokiaľ má správnu informáciu, dnes ukončila pracovný pomer na MsÚ bývalá vedúca
oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu Mgr. Barcziová. Týmto by sa jej chcel poďakovať
v mene poslaneckého zboru za vysoko odbornú a kvalifikovanú súčinnosť s poslaneckým
zborom ako aj za jej odvahu poukázať na nezákonnosti na MsÚ v Galante. Takéhoto
poďakovania sa p. Barcziová nedočkala ani zo strany primátora mesta ani vedenia mesta.
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- P. Paška:
-s pani Barcziovou sa mu po jej ukončení práceneschopnosti nepodarilo stretnúť. Do rúk sa mu
dostala len jej výpoveď, ktorú podpísal.
- k cene primátora : pokiaľ sa jedná o udeľovanie cien primátora už názov hovorí o tom, kto ju
udeľuje. K Ing. Gauliederovi, chcete už prevziať všetky moje kompetencie? Pokiaľ chcete
udeľovať cenu primátora, musíte byť primátor. Len v Šali bolo za minulý rok ocenených viac
ako 70 ľudí, ktorí dostali ocenenie za prínos mestu. Cenu primátora dostali osobnosti, ktoré
doteraz okrem Vás nespochybňoval nikto.
- k činnosti prokuratúry sa on ako primátor nemôže vyjadrovať.
- k poskytnutiu korešpondencie s obstarávateľom ku Galandii – nemá problém ju poskytnúť,
nerobia tajnosti.
- k hydine: odpovie MVDr. Pallya: eviduje sťažnosť. Budúci týždeň bude kontaktovať Okresný
veterinárny úrad čo sa stým dá ďalej robiť.
Úloha: MVDr. Pallya
- k stretnutiu s občanmi: nezvolal ho, nakoľko momentálne nevieme občanom poskytnúť žiadne
konkrétne návrhy riešení ani ku Galandii, / čaká sa ešte na posudok/ ani k cyklotrase.
K nájomným bytom s poľutovaním musí oznámiť, že v lokalite, ktorá bola schválená MsZ,
pravdepodobne nebude možné stavať z dôvodu avizovaného protestu bývalého vlastníka
pozemkov p. Šeba. Bude potrebné hľadať iné riešenie. Očakáva aj súdny spor s p. Šebom.
- Ing. Gaulieder: pýta sa primátora na základe akého dokumentu udeľuje cenu primátora
- P. Paška: cenu primátora udeľuje primátor a udeľuje ich na základe podnetov občanov,
občianskych združení, spoločenských združení a v konečnom dôsledku na základe seba.
- P. Závodský: musí reagovať na Galandiu, v stave akom sme nesúhlasí s tým, že sa musí čakať,
čakanie stojí ďalšie peniaze. Je potrebné predložiť niečo na stôl, aby sa veci pohli a nečakať
a na posudok atď.
- P. Paška: nerád by platil za statický posudok 12000 EUR, keďže už mu bolo vytýkané koľko
financií sa minulo.
- P. Závodský: stretnutie s poslancami už dalo odpovede k statickým posudkom. Návrh na
úpravu rozpočtu neobsahuje tieto položky.
- Ing. Gaulieder: prečo sa neobjednala Stavebná fakulta hneď na prvý znalecký posudok.
- P. Paška: objednali sa 2 statici podľa jeho vedomostí ide o najlepších statikov z celého regiónu
západného Slovenska.
- Ing. Horváth: boli schválené financie 36 000 EUR na objednanie sanačného projektu. Pýtal sa
zodpovednej pracovníčky, ktorá mu odpovedala, že sa ide obstarávať. Prečo nekorešpondujeme
s Klient s.r.o intenzívnejšie, alebo nájsť rýchlejšieho obstarávateľa. Riešia sa „ žabo-myšie
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vojny“ o nepodstatných záležitostiach. Treba povedať robí sa intenzívne na týchto veciach,
treba povedať otvorene.
- PaedDr. Černý: keď sa v decembri hovorilo o tom, že sa ide odokryť strecha, chce sa spýtať
či bol aspoň m2 strechy odokrytý. Evidentne nebol a nedáva mu to logiku.
- Žiada na najbližšie MsZ predložiť žiadosť p. Šemetku – prefabrikovaná garáž aj s písomným
stanoviskom plynárov.
Mgr. Marsall:
- otázka od 1.4. koľko bude stáť neprevádzkovanie Galandie, aké sú mesačné náklady presne?
Zodpovedané na MsZ
Michaliková: prevádzkové náklady do konca roku sú vyčíslené na 81 682 EUR bez mzdy
/odstupné a odchodné/ kde je výška 119 000 EUR. Stav účtu k 29.2 bol 72 799 EUR, k 1.4.
nemá, vyhodnocovali stav k 29.2. Na účte je cca 40000 EUR.
Návrh uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Galante
ukladá
prednostovi MsÚ predložiť na najbližšie zasadnutie MsZ žiadosť p. Šemetku o umiestnenie
prefabrikovanej garáže ako aj písomné stanovisko SPP a.s. k uloženiu tejto dočasnej stavby.
Z: prednosta MsÚ
T: najbližšie zasadnutie MsZ

Spracovala: Mgr. Zuzana Morovičová
V Galante, 04.04.2015
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