
Interpelácie poslancov MsZ 8.12.2016 

 

Dušan Irsák – písomné interpelácie 

1. V meste sa pohybuje množstvo cudzích občanov. Máme zmapované: Koľko ich je? Kde sú 

ubytovaní? Kde sú zamestnaní? Aké sú ich pracovné aktivity? 

Odpovedal primátor mesta: Mesto má obmedzené možnosti zo zákona, nemá oprávnenie 

kontrolovať pohyb a pobyt cudzincov. Je to v právomoci cudzineckej polície. Mesto nemá rovnako 

ani oprávnenie zisťovať miesta, kde sú ubytovaní a ich pracovné aktivity. Prebehlo stretnutie 

zástupcov miest a obcí okresu Galanta, verejnej a štátnej správy, kde boli prejednávané aj otázky, 

na ktoré sa pýtate. Kompetentné orgány štátnej správy pripravujú kroky smerujúce ku kontrole 

pracovných povolení, kontrole ubytovní a priestorov, kde sa podobné služby poskytujú.  

2. Rozkopávky po meste Sereď. Vecné bremená uloženými inž. sieťami znehodnocujú pozemok 

mesta. Bude mať mesto nejaký benefit za znehodnotenie pozemkov IS? Kto preberá stavby? Aké sú 

podmienky? Rozkopávky po meste znehodnocujú vzhľad mesta. Aj keď po ukončení rozkopávky 

upravujú terén a chodníky, už teraz je to otrasné. Čo bude za rok? Hlina usadne a kto upraví terény? 

Je pri preberaní záruka, že pozemok, cesta, chodník, bude v pôvodnom stave? Korigovanie 

jednotlivých rozkopávok do jedného celku nebolo možné zosúladiť? 

Odpovedal primátor mesta: Sme pripravení na rokovania, ako by sme to chceli riešiť. Máme istú 

predstavu našich požiadaviek. Občania a firmy budú mať možnosť pripojenia sa na rýchlostný 

internet a televíziu, ako aj možnosť voľby výberu dodávateľa týchto služieb. O výsledku rokovaní 

bude poslancom podaná informácia.  

Preberanie rozkopávok má na starosti oddelenie rozvoja mesta MsÚ. Denne kontroluje pracovník 

tohto oddelenia aktuálny stav. Pán poslanec bol práve na úrade, keď išiel tento zamestnanec na 

takéto stretnutie a bolo mu ponúknuté, aby sa stretnutia zúčastnil. Takáto ponuka platí aj do 

budúcna. Fotodokumentácia stavu k 30.11.2016 bola daná k nahliadnutiu poslancom priamo na 

rokovaní MsZ.  

Korigovať práce tak, aby rozkopávky išli spolu nie je možné. Každá sieť má inú šírku ryhy, iné 

parametre, iné ochranné pásmo a iné termíny v ich schválenom pláne investícií.  Opravy ulíc sa 

budú realizovať až po rozkopávkach. Už teraz sme oslovili firmy, ktoré budujú siete, či plánujú 

rozkopávky v najbližšom období a ak áno, žiadame s predstihom túto skutočnosť prekonzultovať 

na osobnom stretnutí tak, aby sme dopredu mohli dať informácie ohľadom rozsahu a termínov 

poslancom a občanom.  

3. Veľmi často sa zatvára mestský úrad, zatvorený bol 14.9.2015, 16.9.2016, 23.9.2016, 18.11.2016. 

Úrad má slúžiť občanom mesta. Veľa občanov sa obracalo pri dverách úradu a nespokojne krútili 

hlavou. Kto rozhoduje o zatvorení Mestského úradu v Seredi?  

Odpovedal prednosta úradu: Dávnejšie boli na mestskom úrade piatky nestránkové dni. Pri 

činnosti úradu sa počas roka vyskytne nutnosť uzavretia úradu. 1-krát, resp. 2-krát za kalendárny 



rok nie je veľmi často. Ak si to okolnosti vyžadujú, je to v kompetencii vedenia. A k jednotlivým 

spomínaným dátumom: 

 14.9.2015 – pondelok, bol úrad takto uzavretý pre potreby inštalácie HW a SW+čistenia 

informačného systému. 

 16.9.2016 – piatok, bol zatvorený z dôvodu, že sa robil chodník a schody pred vstupom do 

úradu a pripravovala sa inštalácia nového servera 

 23.9.2016 úrad zatvorený NEBOL 

 18.11.2016 – piatok, z dôvodu úspor na prevádzke. 

V uvedené dni si pracovníci úradu čerpali dovolenky.  

4. Stromy v malom parku v gabiónoch na Nám. Slobody odumierajú. Kto je za to zodpovedný? 

Dendrologička, projektant dozorujúci stavbu, investor, zhotoviteľ? Kedy ich chceme nahradiť? Som 

ochotný na vlastné náklady jeden zo stromov odstrániť a následne vysadiť vzrastlý strom. 

Odpovedal primátor mesta:   Do projektu revitalizácie malého parku na Nám. Slobody nemôžeme 

zasahovať do marca 2018. Výmenu stromov môžeme uskutočňovať až po tomto termíne. Takisto 

pred kostolom zasadíme nové ihličnaté stromy, aby sa nemusel každoročne kupovať vianočný 

stromček. Mesto má na to, aby z vlastných prostriedkov zasadilo vzrastlý strom v malom parku 

v prípade, že nejaký strom odumrie. V tomto roku sme v meste posadili 95 vzrastlých stromov.  

Doplňujúca informácia - Ing. Bíro -   Monitorovacie termíny projektu: 

 
Termíny: 
 

31.10.2010 Priebežná nie 

30.04.2011 Priebežná nie 

31.10.2011 Priebežná nie 

30.04.2012 Priebežná nie 

31.10.2012 Záverečná nie 

31.03.2014 Následná nie 

31.03.2015 Následná nie 

31.03.2016 Následná nie 

31.03.2017 Následná áno 

31.03.2018 Následná nie 

Posledný termín je 31.3.2018. 

Doplňujúca informácia  - Ing. Navrátilová - Stromy v gabiónoch 

Odstrániť stromy z gabiónov je možné len na základe vydaného právoplatného súhlasu na výrub.  

V r. 2017 bude certifikovanou arboristickou spoločnosťou realizovaná inventarizácia stromov v parku 

na Námestí Slobody a v Zámockom parku. V rámci inventarizácie budú  stromy posudzované okrem 

iného aj z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti (perspektíva, vitalita, zdravotný stav, stabilita, 

fyziologické starnutie) a bude navrhnutý plán starostlivosti a ošetrenia.   



V prípade, že budú stromy v gabiónoch vyhodnotené ako rizikové, ohrozujúce, referát životného 

prostredia v zmysle platnej legislatívy (zák. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom 

znení) zabezpečí ich výrub a následne aj náhradnú výsadbu. 

 

Pavlína Karmažínová – písomné interpelácie 

Prečo ak sa poslanec pýta vedenia mesta na riešenie konkrétneho problému, ktorý vznikol v meste 

a občania sa od neho dožadujú odpovede, musí na odpoveď čakať niekoľko dní (týždňov a viac), aby 

im mohol odpovedať? V očiach občanov to vyzerá, že sa o riešenie nezaujíma. Ako príklad uviedla, že 

dňa 1.12.2016 žiadala p. Veselického ako hovorcu mesta o odpoveď na otázku, či mesto vyvodí voči 

firme, ktorá ukladá optické káble nejaké dôsledky (pokutu) za to, že sústavne spôsobujú havárie 

prerazením potrubia. Odpoveď p. Veselického bola, že primátor bude o prijatých opatreniach 

informovať poslancov na rokovaní MsZ. S týmto sa neuspokojila a dožadovala sa odpovede na svoju 

otázku. Odpoveď p. Veselického bola ironická.  Pani Karmažínová uviedla, že sa v Seredských 

novinkách dozvedela o sakcii, ktorá hrozí firme, vo výške 36 tis. €. Pýtala sa, prečo takúto informáciu 

nemôže dostať aj ona ako poslankyňa, ale musí sa ju dozvedieť z médií.  

Odpovedal zástupca primátora: Otázka znela aké opatrenia (sankcie) budú vyvodené voči tým, čo 

nám spôsobili škodu. Škody boli spôsobené prevádzkovateľom sietí. Škody  občanom si môžu 

poškodení občania uplatniť v zmysle Občianskeho zákonníka. Štatutárom tohto mesta je primátor. 

Keď primátor rozhodne o sankciách, tak Vás bude informovať. My sme o týchto veciach rozprávali. 

Skúste zhodnotiť koľko je rozkopávok aktuálne ešte stále teraz v meste. Otázka znie, čo by nám 

riešili pokuty alebo vyhrážky pokutami, či súdnymi konaniami počas odstraňovania týchto 

rozkopávok?  

Odpovedal primátor mesta: Seredské novinky sú informačným kanálom mesta. Hovoriť o sankciách 

je predčasné. V čase prerušenia dodávky tepla bolo prvoradé a rozhodujúce, aby dodávka tepla 

v školách a na sídlisku bola obnovená. Primátor komunikoval s riaditeľkami dotknutej materskej 

školy aj základných škôl okamžite po nahlásení poruchy. Zvažovali sme spolu možnosti ako vyriešiť 

vzniknutú situáciu. Vybavili sme predstavenie v kine pre deti na piatok 2.12.2016. Predpoklad 

obnovenia dodávky tepla bol piatok v poobedných hodinách. O všetkom boli informovaní riaditelia 

škôl, ktorí podľa vlastného uváženia a možností (stránka školy, FB) informovali rodičov detí. 

Na osobnom stretnutí 8.12.2016 – poslankyňa Karmažínová, viceprimátor Veselický a primátor 

Tomčányi – boli sporné otázky a kompetencie o podávaní informácií vysvetlené.    

Anton Dúbravec – písomná interpelácia 

1. Nemohlo by mesto začať používať mobilnú aplikáciu „Odkaz pre starostu“, pomocou ktorej by 

mohli občania upozorniť na nedostatky v meste? Možno by v začiatkoch bola aplikácia zahltená 

„chronickými sťažovateľmi“, ale podľa skúseností z iných miest, kde už túto aplikáciu využívajú, 

verím, že by bola pre mesto prínosom, nakoľko určite nemáme oči všade a mnoho vecí uniká našej 

pozornosti. 

Odpovedal primátor mesta: Informujeme sa o možnosti zavedenia tejto aplikácie u nás. 

Odpovedal informatik:  



Prevádzkovateľom portálu „Odkaz pre starostu“ je občianske združenie Inštitút pre dobre 

spravovanú spoločnosť. 

Diskusia na stráne mesta zodpovedá forme oznamovania nedostatkov a kladenia otázok v modeli 

odkazprestarostu.sk. Rozdiel je v tom, že do diskusie nie je možné vložiť fotografiu dokumentujúcu 

kritizovaný stav  a do diskusie sa občan nemôže dostať pomocou mobilnej aplikácie.  

Z pohľadu na frekvenciu odkazov samospráve formou diskusného príspevku vidieť, že táto forma 

prestala byť pre obyvateľov zaujímavá. Preto najčastejší  spôsob oznamovania nedostatkov je 

telefonické oslovenie primátora, viceprimátora, prednostu, vedúcich oddelení, poslancov 

i radových pracovníkov.  

Komunikácia samosprávy s občanmi nie je výhradnou vecou občana a primátora. Maily a telefónne 

čísla poslancov ako kontaktné údaje sú zverejnené. Oznámenie problému prostredníctvom 

poslanca je časovo náročnejšie a riešenie zdĺhavejšie. Schránka odkaz pre starostu je evidentne 

rýchlejšia aj keď cesta informácie - žiadosti by ostala tá istá ako pri terajšej diskusii. To znamená – 

občan –primátor- pracovník poverený riešením a odpoveďou. 

Otázna je výrazná výhoda prijatia zavedenia odkazu pre starostu. Zaručená je priama 

informovanosť primátora o probléme, ktorý vidí občan, hoci o obsahu diskusných príspevkov bol 

primátor tiež informovaný. 

Nie je možné odhadnúť, do akej miery bude pre obyvateľov tento spôsob oznamovania ich 

námetov atraktívny. Môžeme ale predpokladať, že tí, ktorí budú mať skutočný záujem o nápravu 

ho využívať budú.  

Pri zavedení odkazu pre starostu sa stráca zmysel  diskusia na hlavnej stránke mesta.  

Bližšie informácie zo skúseností iných miest, ktoré majú túto aplikáciu zavedenú zisťujeme 

a o výsledkoch Vás poinformuje viceprimátor mesta  

 2. Je možné dobudovať osvetlenie v starej časti cintorína v Seredi?  

Odpovedal prednosta úradu: V budúcom roku je v sume 30 tis. € v rozpočte mesta počítané aj 

s čiastočným dobudovaním osvetlenia starého cintorína.  

Pavol Kurbel – ústna interpelácia 

Prečo je informačná tabuľa v tvare A, ktorá sa nachádza pred úradom, zamknutá? 

Odpovedal primátor mesta:  Ešte v deň konania MsZ 8.12.2016 bola tabuľa odomknutá. Dňa 

12.12.2016 bola tabuľa opäť zamknutá, nakoľko pri silnom vetre bola odfúknutá na chodník. 

Mohlo by prísť k ohrozeniu zdravia chodcov, príp. k poškodeniu áut, ktoré parkujú pred úradom. 

JUDr. Michal Irsák – ústna interpelácia 

MsZ neschvaľuje znenie zmlúv, schvaľuje iba rámec. Žiada informáciu, aké odplaty boli vyjednané vo 

vzťahu k firme SupTel, ktorá realizuje rozkopávky a ukladá optické káble.  Ako je v zmluvách 

upravené, že kopú stredom pozemku, je tam zriadené vecné bremeno? Je v zmluvách vyjednaná aj 

táto skutočnosť? 



Vedúca oddelenia rozvoja mesta Ing. Andrea Šefčíková odovzdala poslancovi JUDr. Irsákovi 

fotokópie všetkých zmlúv a povolení, ktoré sa týkajú  rozkopávok v meste v tomto roku.  

PhDr. Michal Hanus – ústna interpelácia 

Na minulom MsZ interpeloval poslanec poslanca. V SN bola uvedená sankcia, ktorú môže dostať 

firma, ktorá porušila potrubie pri rozkopávkach. Prečo o tomto nemôžeme byť informovaní aj my, 

ako poslanci. Pýtal som sa na sankcie, p. Veselický mi odpovedal, že môžem hádať sám. Poukazujem 

na sarkastické odpovede viceprimátora, ktorý odpovedal svojim kolegom poslancom. Tu ide 

o prístup. Žiadam primátora, aby dohovoril viceprimátorovi.  

Žiadosť poslanca Michala Hanusa o dohovor primátora viceprimátorovi nie je v zmysle platného 

rokovacieho poriadku MsZ interpeláciou.  

Na osobnom stretnutí 8.12.2016 – poslanec Hanus, viceprimátor Veselický a primátor Tomčányi – 

boli prerokované požiadavky p. Hanusa. Sporné otázky, spôsob a kompetencie o podávaní 

informácií boli navzájom vysvetlené.    

 


