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11. zasadnutie mestského zastupiteľstva 

konané dňa 17.02.2020  

 

 

Tomko: 

Interpelácia je na vedenie mesta. Prečo na stránke mesta sa už nezverejňujú podnety 

poslancov? Sú tam interpelácie, podnety zmizli. Neviem z akého dôvodu, prečo sa to už 

nerealizuje, bolo to, občania to čítajú, hľadajú sa tam, a nenájdu sa tam. To znamená, 

neuvádza sa to už.  

 

PhDr. Čižmár: 

Čo sa týka zverejňovania podnetov, bolo by dobré adresovať pánovi JUDr. Galgoczymu, 

o ktorý podnet išlo, pretože interpelácie majú svoju kolónku a zápisnica ako taká je 

zverejnená, takže je zverejnené všetko, čo je súčasťou rokovania zastupiteľstva, aj zvuková aj 

textová podoba zápisnica, čiže môže si všetko prečítať občan, nielen čo vznikne ako podnet, 

či už z diskusie, alebo z nejakého riešenia problému aj mimo tohto bodu, kde je zodpovedaná 

alebo nezodpovedaná otázka alebo posunutá na riešenie. Čiže, občan má možnosť sa dostať 

k celému tomuto obsahu zastupiteľstva, nie je to tak, aby tu bolo niečo zamlčiavané, ale 

interpelácie majú zvlášť svoju kolónku tak, ako je to definované vami poslancami. Čiže 

interpelácie a potom tie zvyšné časti, podnety sú súčasťou záznamu.  

Čo sa týka žiadostí občanov, takisto poprosím, ja neviem, možno na konci zastupiteľstva 

adresovať to pánovi JUDr. Galgoczymu.  

 

Tomko: 

Pardon, skáčem ti do reči, je tam zvlášť kolónka aj podnety a fungovalo to v roku 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018. Môžete si to pozrieť na stránke mesta, sú tam zvlášť interpelácie a zvlášť 

kolónka podnety.  

 

PhDr. Čižmár: 

Požiadam o doriešenie pána JUDr. Galgoczyho, ale v skutočnosti tak, ako som ti povedal, 

zrejme ide o tom, aby sa neduplicitovali vecí, interpelácie sú zverejnené, zápisnica je 

zverejnená, zverejnený je aj zvukový záznam, je tam zápisnica z mestskej rady, všetko, čo sa 

povie, je. Dokonca vy viete dobre, že sa tu riešila problematika zápisníc aj z komisií. Takže, 

dobre, nechám to na doriešenie pána JUDr. Galgoczyho, ako vedúceho kancelárie. Bolo by 

dobre, keby ste po zastupiteľstve si túto vec vyjasnili. 

 

 

 

Zodpovedané: MsZ 

 


