MESTO HANDLOVÁ
Nám. baníkov 7 Handlová 97251

Materiál z rokovania orgánu:
Mestské zastupiteľstvo
14. riadne zasadnutie, dňa 25.06.2020 o 14:00

14.
INTERPELÁCIA

Materiál obsahuje:
- Zápis z rokovania
ZÁPIS Z ROKOVANIA:
Primátorka mesta prečítala znenie dvoch interpelácií, ktoré obdržala od p. poslanca Arvay
(citovala): "Chcel by som predložiť pár faktických poznámok, ktoré by po schválení poslancov
mohli byť zapracované do budúceho VZN rokovacieho poriadku stálych komisií.
Nakoľko sme malé mesto a čas by mal byť využívaný efektívne, navrhujem, aby sa počet členov
komisíí znížil zo súčasných 13 na 7 (do budúcna). Počet členov komisií určuje MsZ ale bol by som
zato aby odporúčaný počet bol 7. Ak by niekto nebol členom komisie, ale mal by záujem s niečím
vystúpiť, poprípade niečo navrhnúť bolo by to o dohode s predsedom komisie a mohol by vystúpiť
ako pozvaný hosť. Zároveň jeho bod by bol prvým rokovacím bodom po otvorení.
Členstvo by mali zastávať hlavne odborníci a nemalo by sa prihliadať nato, aby boli zastúpený
všetci nominanti jednotlivých politických strán (neplatí pre MR), lebo ako som spomínal sme veľmi
malé mesto a nemáme tu toľko odborníkov za každý politický subjekt. Členovia by sa mali vyberať
na základe motivačného listu. V ňom by bola rozpísaná oblasť v ktorej by vedel byť člen prínosom
pre mesto/komisiu.
"Zánik členstva je vo VZN v prípade, ak sa člen komisie trikrát po sebe bez udania vážneho
dôvodu nezúčastní zasadnutia komisie, podá predseda komisie mestskému zastupiteľstvu návrh na
jeho odvolanie".
VZN, tu si myslím ,že by bolo vhodné lepšie definovať čo sa považuje za vážny dôvod neúčasti
alebo prerobiť to: ak sa člen nezúčastní 3x po sebe ,predseda môže po odsúhlasení komisii
navrhnúť odvolanie člena prihliadajúc na jeho prínos a podiel na fungovaní komisie.
Odmena pre člena. V prípade že člen komisie ohlási skorší odchod, podmienkou pre získanie
odmeny by malo byť zotrvanie minimálne polovice času zo zasadnutia komisie. Aby sa sa nestávalo,
že niekto sa príde len zapísať a za 15 minút odchádza.
Druhá interpelácia: "chcel by som upozorniť na pomerne nebezpečné miesto, ktoré sa nachádza
pod železničným mostom pri Nemocnici. Problém je v tom, že vozidlo ktoré ide smerom na
Štrajkovú ulicu (baňu) má podľa dopravného značenia dávať prednosť vozidlu oproti. Avšak je tu
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veľmi zlá viditeľnosť a často tu hrozí kolízia práve pod mostom. Vyriešiť by to mohlo vhodne
umiestnené dopravné zrkadlo tak, aby auto zo spodu malo prehľad či neprichádza vozidlo smerom
z hora (od bane).
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