9. R ô z n e
p. starostka
vyzvala p. poslanca Rolanda Lacka, aby prečítal list zo dňa 23.4.2014
p. starostka - informovala občanov ohľadne predaja predzáhradok
- informovala o výzve od p. Pištejovej – starostka bola na mieste aj s p. Lukáčom
cestu si pozrel aj pán poslanec Mitrik
p. poslanec Mitrik – informoval, že cesta je sklopená rôzne - na jednom úseku do rigola inde opačne
p. Pištejová – to je od vtedy, keď to robil najmúdrejší človek Biroš, a iné nadávky pre ruch a šum
medzi občanmi v nahrávacom zázname nie sú zrozumiteľné
- starostka jej odpovedala aby vážila slová a neosočovala človeka
p. Pištejová - uviedla, že nielen brať peniaze za nič - obohatiť sa na úkor Poľova, nech vráti
peniaze späť najmúdrejší človek
– ešte raz jej starostka povedala, aby vážila svoje slová, a neosočovala človeka, ktorý tieto práce
ani nerobil, nadávajte na firmu, ktorá asfaltovala ulicu a stavbyvedúci firmy zhoda- náhod sedí
medzi vami.
- komisia pôjde pozrieť na miesto – 2.5.2014 o 17.00 hod. – zraz na mieste
p. Roland Lacko – podávam podnet na 12 EUR – cena pozemku bola určená znalcom a bola
zaokrúhlená na 12 EUR
- podľa Zákona bola dodržaná suma, ktorá bola určená znaleckým posudkom
Ing. Stanislav Múdry st. – zaráža ma, že boli vydané ozveny, kedy sa ľudia konečne dozvedia, čo sa
deje
- keď skladala sľub p. Mgr. Lucia Gurbaľová – bolo to také slávnostnejšie, p. starostka vysvetlila
prečo sa p. poslanec Pavel Ondrejčo vzdal, teraz prečo neprečítala prečo sa vzdala Lucia
Gurbaľová
- obaja poslanci – p. Brada a p. Gurbaľová požiadali o protokol a zápisnicu, do dnešného dňa im
nebola zaslaná
p. starostka
- pánu Ing. Múdremu vysvetlila, aby si trocha naštudovali Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciam ...... aby vedel, čo tento zákon umožňuje a čo nie
p. Ondrej Výrostko
- idú rôzne reči po dedine, tak ja chcem objasniť p. Pištejovej, že svoj pozemok som riadne
odkúpil. Tento pozemok v r. 1949 dal p. farár Dospiva môjmu otcovi- tento pozemok, ja som ho
odkúpil v roku 1976 a vtedy som zaplatil 21.555,- Kčs a pozemky sa delili až za komunistov. Vtedy
nikto nemohol mať stavebný pozemok iba p. Raábová, p. Szanyi a p. Zambory. Takže ja mám
pozemok legálne. Prečo si ty p. Pištejová nekúpila pozemok svojim deťom?
P. Piroško Kiráľ
- v pondelok bol za mnou p. Michal Karafa, tieto slová, ktoré si použila pre p. Karafu boli
zavádzajúce, dala si mu papier do ruky. Prečo si nevysvetlila mu to takým spôsobom ako tu. Prečo
tvrdíš, že sa tvoria skupiny, pouvažuj kto klame a kto zavádza. Prečo používaš tromfy, že čo urobia
ľudia, ktorí odkúpili predzáhradky. Prečo sa taký čas, vŕtajú do toho ľudia. Dodnes nikto
nerozprával s ľuďmi, čo tam majú pozemky. Ja som tiež mal záujem. Poslal som list, ale nedostal
som odpoveď. Na verejnom zhromaždení sa hovorilo, že bude referendum, či občania súhlasia
s bytmi, no do dnešného dňa nebolo.
p. starostka

-

Pán Piroško-Kiráľ, miešaš hrušky s jablkami, miešaš otázky a nerozumieš faktom, ohľadom
mestských pozemkov, že ich máte prihradené ku svojim parcelám išla výzva na odkúpenie už 2x,
jedná ešte v roku 2009 a druhá v roku 2011, prečo ste spali, veď prihradené parcely vo vlastníctve
mesta si občania odkupujú už od roku 2008 a dodnes si prihradené mestské parcely odkúpilo cca
90 občanov. Ohľadom referenda pán Piroško-Kiráľ, o ktorom som už vysvetľovala aj na verejnom
zhromaždení. Referendum sa koná ak o veci alebo skutku, nebolo rozhodnuté a je nové. O návrhu
resp. cieli o ktorom je už rozhodnuté, prešlo aj pripomienkovaním na verejných zastupiteľstvách
a zastupiteľstvách MČ,
a vykonali sa už značné aktivity na dosiahnutie dobrého cieľa sa

referendum retroaktívne nebude uskutočňovať, je to proti zdravému rozumu. Na lokalitu Studne je
urobená urbanistická štúdia, tieto pozemky sú t.č. orná pôda, keď bude spracovaná zóna,
rozhodnutím ÚHA budú preklasifikované, zatiaľ je to extravilán, keď sa preklasifikuje na
intravilán resp. zastavané územie – bude tam budúci rozvoj IBV.
9a) Zriadenie prevádzky TIKET SPORT
Poslanci prerokovali žiadosť na zriadenie prevádzky – podávanie tiketov v priestoroch
prevádzky IVAMA
10. Záver
Pani starostka poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila stretnutie, ktoré naberalo
na búrlivosti a emóciách, a zachádzalo až do vzájomných atakov.
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