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11. zasadnutie mestského zastupiteľstva 

konané dňa 17.02.2020 

 

 

Tomko: 

Podnet od občana časti mesta Milhostov na komisiu, ktorá pracuje v tejto časti mesta. Budem 

presne parafrázovať to, čo mi povedal tento občan. Keď chcete vedieť jeho meno, môžem ho 

povedať, ale ja som ho už povedal Ing. Telepovskému, takže nič to nie je z mojej hlavy 

vymyslené. Občan sa pýta primátora mesta, prečo táto komisia je nefunkčná, a prečo nerokujú 

ako ostatné komisie vždy pred riadnym zastupiteľstvom, zatiaľ rokovala len jedenkrát. Občan 

chce vedieť dôvod, prečo táto komisia nerokuje, je tam dosť veľa problémov, ktoré sám má 

vypísané a chcel na tejto komisii to prečítať, bohužiaľ čaká, kedy bude táto komisia zvolaná. 

V tejto komisii paradoxne sú dvaja členovia poslanci, z tejto časti mesta. Doslovne povedal 

občan, pýtal som sa ho, či to môžem prečítať, on povedal, že áno, kľudne a môžem zverejniť 

aj jeho meno. Doslovne povedal: Je hanbou všetkých komisií. Pán primátor, pýtam sa, 

nemôžem ja to zhodnotiť, ja tam nechodím, ja nie som člen tejto komisie. Skutočne tá 

komisia je hanbou všetkých komisií? 

 

PhDr. Čižmár: 

Odpovie asi aj pani Mgr. Mokáňová. Pán poslanec, odporúčam, vieš, ty tu odprezentuješ 

názor niekoho a v druhej časti vety povieš, že tam nechodíš. Tak najprv povieš, že je to hanba 

a potom povieš, že tam nechodíš.  

 

Tomko: 

Ja som povedal, že nie som člen.  

 

PhDr. Čižmár: 

No dobre, ale veď tebe nebráni prísť na stretnutie komisie pre Milhostov. Čo sa týka komisie 

pre Milhostov, aby som teraz nekrivdil nikomu, žiadnemu členovi, lebo si teraz hovoril aj 

o dvoch obyvateľov, konkrétne, keď si mal na mysli Ing. Petra Bobíka, Ing. Martina 

Telepvoského, to sú ľudia, ktorí rokovali, resp. stretávali sa, riešili problémy aj mimo komisií, 

pán poslanec. Ja ti poviem rovno, či hovoríme o pánovi Ing. Bobíkovi alebo o pánovi Ing. 

Telepovskému, nemusí byť na to zvolaná ani komisia. Koľkokrát povieme, vznikne nejaký 

problém, toľkokrát prídu na úrad a sa rieši okamžite, operatívne bez toho, aby sa oficiálne 

zvolávala tá komisia. Čiže, môžem ťa ubezpečiť, či je to otázka cintorína, hlásnika, 

parkovacích miest, čo sa rieši so Slovensku správou ciest momentálne ten problém pri 

zastávke, alebo to boli rôzne revitalizácie, zásahy, problémy. Rieši sa to na bežnej báze 

a prakticky neustále. Čo sa týka zvolávania komisie, alebo riešenia tejto komisie, toto už 

nechám na poslancov, lebo trošku nerozumiem, prečo je na mňa adresovaná táto vec, keď 

komisie sú výsadou poslancov. Komisia je zložená z poslancov, vy ste ten, hovorí sa tomu 

poradný orgán. Čiže, ak je takýto problém, stačí sa len opýtať príslušných poslancov, napísať 

mail, alebo vyžiadať si nejaké stanovisko, aby oficiálne zasadli a prijali uznesenie. Ale 

opätovne opakujem, bez toho, aby som niečo pridával, alebo uberal. Som priamo toho 

svedkom, aj pán Ing. Bobík, aj pán Ing. Telepovský v priebehu roka niekoľkokrát aj mimo 

zastupiteľstiev rokovaní,  mimo konaní komisie, chodia, riešia problémy, ktoré súvisia 

s časťou Milhostov. Dokonca aktívna je aj pani Maženská, ktorá je pracovníčkou mesta, 

spolupracujeme častokrát aj s pani Haburovou, ktorá je obyvateľkou tohto mesta. Takže, ja 



nemám z toho pocit, žeby my sme niečo zanedbali, ale zrejme kompetentne sa k tomu vyjadrí 

pani zástupkyňa, takže ju poprosím. 

 

Mgr. Mokáňová: 

Dobrý deň všetkým. 

 

Tomko: 

Pani zástupkyňa, tomu občanovi,  buď taká dobrá odpovedaj, nie mne, ja som to dával len 

podnet. 

 

Mgr. Mokáňová: 

Ja budem odpovedať tebe, lebo ty si sa pýtal. Ja som predsedníčkou komisie. Naozaj je 

pravdou, že bola iba raz. Nebudem sa na nič vyhovárať, od dnešného dňa, áno, bude komisia 

zasadať pred každým mestským zastupiteľstvom. Je to trošku iná komisia, teraz vyložene 

hovorím tebe, je to iná komisia, ako všetky ostatné. Ako všetky ostatné, lebo do každej 

komisie, si členom komisie výstavby, dostanete materiály pripravené z mestského úradu, 

rokujete. Finančná komisia, prídu materiály pripravené z mestského úradu, rokujete. To isté, 

každá jedna, či je to komisia školstva, sociálna, všetky komisie takto fungujú, toto je iná 

komisia. Mne naozaj, ja som bola členkou,  alebo chodievala som, nie členkou výboru 

mestskej časti, chodievala som pravidelne, kým to fungovalo ako Výbor mestskej časti 

Milhostov. Snažila som sa naozaj všetky problémy, ktoré trápili ľudí v Milhostove hneď na 

mestskom úrade nejakým spôsobom riešiť, rozprávať s kompetentnými ľuďmi. Keďže sa 

zmenil zákon, a mohlo by to fungovať ako výbor, len tí členovia toho výboru by pracovali 

zadarmo a preto sme to zmenili na komisiu. Od dnešného dňa bude fungovať  ďalej. A ešte 

k tomu, čo povedal pán primátor, nie všetko sa vyrieši na komisii a ja som vždy otvorená 

ľuďom aj z Milhostova a nie raz za mnou prišli, neraz telefonovali. Takže, ak niekto má 

nejaký problém, kedykoľvek môže, či zatelefonovať, napísať, prísť za mnou, aby sme to, čo 

ich trápi, riešili.  

 

Tomko: 

Ďakujem za odpoveď. Nechcel som nejakým spôsobom navodiť atmosféru. Ten občan to 

dneska počúva, keď ide online prenos. Neviem, ide online? A je to vysokoškolský profesor, 

by som povedal, že chce sa s tebou pán primátor, osobne stretnúť. Neviem, či môže, či 

nemôže, žeby nebolo na mňa, že zasa ja som tu vyvolával niečo, čo. Je mojou povinnosťou 

poslanca, dávať podnety občanov. Možno niektorí sa tu smejú, niektorí tu prišli si oddýchnuť, 

ale ja proste iný nebudem. Keď mi občan zavolá, ja sa ozvem. 

 

PhDr. Čižmár: 

Pán poslanec, keď ten občan príde, určite sa so mnou stretne. Neviem, aký je dôvod na to, aby 

som sa vyhýbal stretnutiu s tým neviem, tajomným občanom, ktorého nechceš menovať.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 


