Zápisnica
napísaná z 1. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 29.1.2020
Predsedajúci :

Gergő Holényi, primátor mesta

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

Jozef Sziszák
Ing. Róbert Lenče

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

Otvorenie
Pán primátor pozdravil prítomných a konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Za overovateľov zápisnice menoval p. Jozefa Sziszáka a Ing. Róberta Lenče.
Pracovné predsedníctvo bolo schválené v zložení Ing. Ildikó Laposová a Ing. Gejza
Kórósi (11 – 0 – 0).

2.

Predloženie programu rokovania
Návrh programu rokovania podľa pozvánky bol schválený (11 – 0 – 0).
Na návrh pána primátora boli vypustené programové body č.3 – Kontrola plnenia
uznesení, č.6 – Správa hlavného kontrolóra a č.11 – Majetkovoprávne operácie
(11 – 0 – 0).
Na návrh Mgr. Vargu boli stiahnuté body programu
č.4 – Správa primátora – už obsahuje posledné číslo Hlásnika,
č.7 – Plán kultúrnych podujatí MsKS – nerokovala o tom komisia
č.8 – Rozpočet mesta – stále nedostali odpovede na otázky od novembra
č.9 – Poradovník investičných akcií – neobsahuje sumy, dostali neskoro
č.10 – Poskytnutie dotácií – závisí na schválení rozpočtu (11 – 0 – 0).

3.

Interpelácie poslancov
Úvodom svojej písomnej interpelácie Ing. Pongrácz zhrnul doterajšie skúsenosti
s interpeláciami, nakoľko však nepoložil otázku, pán primátor mu odobral slovo.
Následne Ing. Pongrácz požiadal Mgr. Ildikó Laposovú, aby naďalej riadila
zasadnutie, pretože primátor týmto stratil právo viesť rokovanie.
Po následnej diskusii a krátkej prestávke (9 – 2 – 0) v zmysle rokovacieho poriadku
zastupiteľstvo jednohlasne schválilo, že primátor stratil právo viesť rokovanie
(12 – 0 – 0).
Mgr. Laposová vyzvala poslancov pokračovať v predložení interpelácií.

- 2Ing. Balázs tlmočil požiadavku občanov IBV Okočskej označiť toto sídlisko ako
obytnú zónu.
Pán primátor uviedol, že sa to rieši už aj úradnou cestou, mesto však nepreferuje,
pretože to nezodpovedá projektu tohto sídliska.
Ing. Balázs uviedol, že sa oboznámil s dokumentáciou a nevidí v tom problém, naviac
s tým súhlasí aj krajský úrad.
Pán primátor ponúkol prediskutovať to v komisii výstavby.
Ing. Balázs navrhol obmedziť nákladnú dopravu na Tichej ulici.
Pán primátor uviedol, že už požiadal mestskú políciu zmapovať situáciu.
Ing. Balázs ešte tlmočil požiadavku bloku č.594 vyznačiť parkovisko za obytným
domom ako uzavreté len pre obyvateľov tohto domu.
Pán Barczi upozornil na množiace sa výtržnosti a poškodenie majetku – bicyklov – na
železničnej stanici a na potrebu rekonštrukcie časti cyklotrasy smerom do Okoča.
Mgr. Varga poukázal na protirečenia konkurznej vyhlášky na funkciu vedúceho
referátu plánovania a financovania.
Pán primátor oznámil, že vzhľadom na časovú tieseň bolo odpustené od
vysokoškolského vzdelania – ide vlastne o funkciu vedúceho finančného oddelenia, od
výšky vzdelania by bola dôležitejšia prax v tejto oblasti.
Diskusiu vyvolala aj otázka p. Sziszáka na prednostu úradu ohľadne jeho praxe viesť
úrad, záverom čoho Mgr. Laposová nakoľko sa jedná o informácie súkromného
charakteru navrhla podať písomnú žiadosť .
Pán Sziszák konštatoval, že ani uznesenie o štruktúre a redakčnej rade Hlásnika nebolo
plnené.
Pán primátor uviedol, že schválený štatút novín je nepoužiteľný, okrem iného vylúči
možnosť primátorom pripomienkovať prácu redakcie.
Pán Sziszák poukázal na nedostatočnú komunikáciu primátora s poslancami, keďže
napr. žiadnym spôsobom a nikto nezareagoval na pripomienky komisie výstavby
k naposledy predloženým materiálom.
Mgr. Hodosi sa opýtal na údajnú plánovanú pozíciu riaditeľa na termálnom kúpalisku.
Pán primátor uviedol, že áno, plánuje vytvoriť takúto funkciu s presne vymedzenou
úlohou zmapovať aktivity termálneho kúpaliska v uplynulom volebnom období.
Odpovedajúc Mgr. Hodosimu vo veci prepadnutej cesty na Poľovníckej ulici
informoval, že na zajtra je zvolané stretnutie predstaviteľov správy ciest, vodární
a TSM spojené s obhliadkou miesta havárie. Ohľadne opravy asfaltu na križovatke
cesty č.63 do Medveďova nemá aktuálne informácie.
Odpovedajúc Ing. Balázsovi pán primátor informoval, že zajtra sa má stretnúť
v Komárne s možným prevádzkovateľom RTG, reálne to môže fungovať od marca.
Optimisticky sa vyjadril aj k projektu na rekonštrukciu Polikliniky, pristupujú k tomu
pozitívne aj lekári aj posudzovatelia projektu. Máme veľkú šancu na celú sumu.
Mgr. Varga sa opakovane opýtal na konkurz riaditeľa termálneho kúpaliska, aké sú
podmienky, kto to posúdi ?
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Pán primátor uviedol, že sa jedná o dôvernú funkciu, preto nebol vypísaný konkurz.
Mgr. Varga vyslovil svoj nesúhlas, ďalej sa opýtal, či náklady na 1.číslo Hlásnika
neprekročili 1/12 provizórneho rozpočtu a reagujúc na slová primátora v jednom
z článkov o neprítomnosti poslancov na 13.zasadnutí v decembri uviedol, že on
niekoľkokrát mailom, ale aj iní poslanci dopredu avizovali svoju neúčasť.
Pán primátor odvetil, že dostal správu len od troch poslancov, preto nemá dôvod
revidovať svoje vyhlásenia.
V nasledujúcej diskusii pán Sziszák vyčítal primátorovi, že v rozpore s VZN cena
Pro Urbe ešte nebola odovzdaná.
Mgr. Laposová informovala, že tento akt sa uskutoční dňa 5.februára na výročnej
schôdzi dôchodcov.
Odpovedajúc Mgr. Hodosimu pán primátor informoval, že po prehodnotení raz už
schváleného projektu teplovodu MPBH sa vypíše nové verejné obstaranie.
Odpovedajúc na opakovanú otázku Ing. Néveriho ohľadne novej funkcie riaditeľa na
termálnom kúpalisku pán primátor uviedol, že nemieni poskytnúť viac informácií.
Ing. Néveri následne požiadal písomnú odpoveď a vyčítal primátorovi, že
nekomunikuje s poslancami, neodpovedá na písomné otázky a pod.
Pán primátor uviedol, že všetky predmetné informácie sú zverejnené na webovom
sídle mesta.
Ohľadne pripomienky, že na rekonštrukciu Polikliniky už bol schválený projekt pán
primátor vyslovil presvedčenie, že nový projekt bude slúžiť občanom mesta.
Ing. Néveri sa opýtal primátora, resp. Ing. Vajaiho, či pri kanalizácii Ižopu boli
prekontrolované všetky výkony, pretože údajne v rozpore s vyfakturovanými výkonmi
na niektorých úsekoch nebolo namontované a odmontované paženie stien rýh
v hodnote cca 48 000 €.
Ing. Vajai uviedol, že on bol zodpovedný za prípravu zmluvy, pracovné úkony
kontroloval zodpovedný odborník a na základe jeho správy bola faktúra uhradená.
Ing. Néveri bude žiadať prekontrolovať to hlavným kontrolórom.
Na ďalšiu otázku a výhrady Mgr. Vargu ohľadne neposkytnutia mzdového inventára
a pod. pán primátor zopakoval, že všetky žiadané informácie sú na webovej stránke
mesta a že v prípade záujmu sa môže osobne informovať na úrade.
Ing. Varga konštatoval, že takú webovú stránku nenašiel a žiadal uviesť do zápisnice,
že sa môže osobne informovať na úrade.
Dodal, že otázky podmieňujúce schválenie rozpočtu mesta už nevie jasnejšie
a zrozumiteľnejšie položiť.
Nasledujúca diskusia sa týkala prevádzkovania a financovania areálu MŠK.
Pán Barczi nesúhlasil s tvrdením, že športovci nepocítili ťahanice okolo
prevádzkovania areálu a upozornil, že nedostal od primátora znalecký posudok
nábytku odkúpeného od fy Perfects.
Pán primátor prisľúbil poslať to v piatok.
Ing. Pongrácz svoje otázky adresoval viceprimátorke mesta, či podľa nej boli
zabezpečené pre poslancov žiadané materiály, či je v poriadku, že sa vydal Hlásnik
v rozpore so schváleným štatútom novín, kto splnomocnil primátora uzavrieť zmluvu
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od toho sú audítori.
Pán Barczi vo veci termálneho kúpaliska tiež spochybnil odôvodnenosť skúmať po
takom časovom odstupe a hlavne za situácie, že dozornou radou predložené podnety
v uplynulom roku pán primátor neriešil.
Pán primátor vo veci Hlásnika upozornil, že nakoľko ho nová redakčná rada
nevyhľadala, pripravuje sa za nezmenených podmienok aj nové číslo. Ak sa chcú noví
zapojiť, nech sa ozvú do dňa uzávierky dňa 6. februára.
Mgr. Varga upozornil, že v zmluve s MŠK na jednom mieste je mesto uvedené ako
platca DPH a požiadal o informáciu vo veci priemyselného parku.
Pán primátor informoval, že sa ozval aj ďalší záujemca, na začiatok februára plánuje
zvolať občianske fórum na predstavenie ponúk – čo, kedy za koľko ? Požiadal
poslancov vytypovať vhodný dátum.

4.

Voľné návrhy
Ing. Juraj Vajai, prednosta úradu informoval o havarijnej situácii vykurovacieho
rozvodu v jednom z pavilónov materskej školy. Nakoľko nebolo úspešné pátranie po
prasknutom potrubí, nasledovalo projektovanie a ocenenie prác a od 10.januára začala
výstavba nového rozvodu a bolo treba opraviť aj jeden z kotlov. V súčasnosti sú práce
ukončené a už temperujú budovu, ešte nasleduje vymaľovanie.
Úhradu je možné realizovať z rezervného fondu a k tomu žiada súhlas zastupiteľstva.
Pán Nagy považuje cenu za vysokú a namietol, že nedostal ponuky ostatných
účastníkov.
Pán primátor považoval rozpočtovanú sumu tiež za vysokú, ale tá okrem vymaľovania
obsahovala všetky práce a bolo treba vziať do úvahy, že len táto firma bola ochotná
okamžite nastúpiť.
Ing. Néveri vyslovil názor, že v prípade havarijnej situácie nie je potrebný súhlas
zastupiteľstva.
Predložené uznesenie o 29 347,49 € bolo schválené (11 – 1 – 0).
Pán primátor ďalej predložil návrh na schválenie častí strategického dokumentu
Nízkouhlíková stratégia mesta Veľký Meder, potrebné na získanie alikvotnej časti
- 8 760,-€ na vypracovanú časť tohto dokumentu.
Dodal, že sa jedná viacmenej o pracovný materiál, ktorý sa bude postupne doplňovať.
Niektorí poslanci však namietali, že obsahuje v tejto forme také veci, čo v prípade
schválenia môžu byť problematické, ako napr. geotermálne vykurovanie Zákl. školy
B.Bartóka a pod.
Pán primátor argumentoval tým, že pripomienky budú ešte zohľadnené, ale predmetné
uznesenie nebolo schválené (1 – 9 – 1).
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dodržania zákonnosti okolo zmluvy, plnenia a vyplatenia finančných prostriedkov
podľa zmluvy s Gas-Mont, s.r.o. zo dňa 6.11.2019 (9 – 0 – 0).

5.

Diskusia
Ing. Koloman Pongrácz úvodom tohto programového bodu predniesol svoju písomnú
interpeláciu (príloha č. 1).
Pán Vladislav Kmeť, šéfredaktor Hlásnika so súhlasom poslancov (12 – 0 – 0)
predniesol svoje výhrady voči konaniu pána primátora vo veci nerešpektovania novej
redakčnej rady a oznámil, že na druhý deň v záujme ďalšej spolupráce navštívi
viceprimátorku mesta.
Pán Juríček zopakoval už pred rokom prednesenú žiadosť na odstránenie neaktuálnych
dopravných značiek na Sídl.M.Corvina a na spevnenie prístupových ciest ku garážam.
Pán prednosta prisľúbil to po schválení rozpočtu prešetriť.

6.

Záver
Mgr. Ildikó Laposová poďakovala za účasť a uzavrela rokovanie.

Gergő Holényi
primátor mesta

Mgr. Ildikó Laposová
zástupca primátora

