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Tomko: 

Interpelácia a najmä podnet občana je na komisiu Milhostov. Občan sa ma pýta, kedy budete 

zasadať?  

 

Mgr. Mokáňová: 

Pýtal si sa pán poslanec už na poslednom zastupiteľstve, resp. tlmočil požiadavku bližšie 

neidentifikovateľného, ale to nie je podstatné. Komisia sa neuskutočnila pred týmto 

zastupiteľstvom z dôvodu, že boli obmedzené zasadnutia komisií. Predpokladám, žeby si 

povedal, že však všetky komisie boli, prečo nemohla byť komisia pre časť Milhostov. No, je 

to naozaj taká špecifická komisia. Predpokladám, že ešte nebola jedna, bola komisia pre 

marginalizované skupiny? Nebola, no myslím si, že máme čosi spoločné v tomto. Tu si 

neviem predstaviť robiť komisiu  nejako elektronicky. Všetky ostatné komisie dostali materiál 

a mali čas na pripomienkovanie, čiže komunikovalo sa elektronicky, poslali svoje 

pripomienky, hlasovalo sa. Do komisie pre Milhostov neexistuje žiaden materiál. Ja som sa 

veľmi zasadzovala za to, aby tá komisia, resp. výbor pre časť Milhostov fungoval. Nemohlo 

to fungovať, to som vám o tom hovorila prečo, mohlo, len tí ľudia, ktorí by tam boli, by 

vlastne nemali ani za to zaplatené. Nemá to opodstatnenie v zákone, ak by to fungovalo ako 

výbor, tak sme zriadili komisiu. To, že nezasadala komisia, neznamená, že sa neriešili veci, 

o ktorých sme vedeli, že je potrebné ich riešiť. Myslím, že také najpodstatnejšie, čo trápilo 

milhostovčanov bola tá autobusová zastávka a riešenie tej vody, ktorá tam pri dažďoch 

zostávala stáť, pokiaľ mi povedal správnu informáciu pán prednosta, ja si myslím, že áno, tak 

sa toto riešilo. A s komisiou musíme počkať, ja pevne verím, že situácia sa ukľudní a budeme 

sa môcť stretnúť pred tým najbližším zastupiteľstvom, ktoré bude zanedlho. Aj keď komisia 

nezasadá, myslím, že kontakty sú zverejnené, aj vzhľadom na to, čo sa tu už hovorilo o tej 

hanbe, že táto komisia nezasadá, takže každý vie, že ja som predsedom tejto komisie. Nie je 

problém nájsť kontakt na internete na mňa a napísať, zatelefonovať. Som ochotná 

komunikovať so všetkými.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zodpovedané: MsZ 

 


