Zápisnica
napísaná z 9. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 31.7.2019
Predsedajúci :

Gergő Holényi, primátor mesta

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

Mgr. Albin Varga
Jozef Sziszák

Zapisovateľ :

Ing. Ladislav Jankó

1.

Otvorenie
Pán primátor pozdravil prítomných a konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Za overovateľov zápisnice určil Mgr.Albina Vargu a p.Jozefa Sziszáka.
Pracovné predsedníctvo bolo schválené v zložení Mgr. Ildikó Laposová, Ing. Gejza
Kórósi (10 – 0 – 0).

2.

Predloženie programu rokovania
Zastupiteľstvo schválilo zverejnený program podľa pozvánky (10 – 0 – 0), následne na
návrh Ing. Petra Balázsa bola zaradená diskusia ako 7.bod programu (10 – 0 – 0).

3.

Interpelácie poslancov
Mgr. Varga v súvislosti s prebiehajúcou opravou miestnych komunikácií požiadal
vyzvať aj krajskú správu ciest – napr. na prepadnutú šachtu pri Autoškole.
Odpovedajúc Ing. Néverimu pán primátor informoval, že na jar bol zmapovaný stav
miestnych komunikácií s fotodokumentáciou a odpovedajúc Ing. Balázsovi
informoval, že je podpísaná dohoda na rekonštrukciu priestorov RTG pracoviska, má
sa to zahájiť už tento piatok.
Po vybavení všetkých povolení bude nainštalovaný nový prístroj a prevádzkovať
podľa ústnej dohody bude Svet zdravia.
Ing. Balázs namietol, že sa ešte nezačala rekonštrukcia strechy MsKS, pán primátor
však uviedol, že v poslednom mesiaci sa museli venovať hlavne príprave školských
zariadení na nový školský rok za nových podmienok a včera predložili jeden veľký
projekt na kanalizáciu Ižopu.
Ing. Balázs vyslovil obavy, že bude pozastavené verejné obstarávanie aj kanalizácie
Ižopu ako rekonštrukcie teplovodov, pán primátor však odvetil, že verejné
obstarávanie teplovodov bolo potrebné pozastaviť kvôli viacerým chybám v zadaní.
Ing. Balázs sa opýtal, ako pán primátor zareaguje na jeho žiadosť zo 17.júla
o odvolanie Mgr. Gulyášovej z funkcie konateľa MPBH.
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Pán primátor uviedol, že kým je jej práca potrebná, neodvolá ju.
Pán Barczi dodal, že každý je nahraditeľný a Mgr. Varga upozornil, že konateľka nie
je k dispozícii obyvateľom.
Ing. Balázs k hlavnej téme dnešného zasadnutia – potvrdenie uznesenia o VZN
o prideľovaní nájomných bytov – uviedol, že neobstojí argumentácia za notársku
zápisnicu, pretože aj z právneho stanoviska predloženého primátorom vyplýva, že
vypratanie neplatičov bez súdneho rozhodnutia neumožňuje ani podpísaná notárska
zápisnica.
V nasledujúcej diskusii pán primátor argumentoval s bezproblémovým zavedením
notárskej zápisnice, so znižovaním stavu nedoplatkov za uplynulý polrok. Uviedol
ďalej, že sa mesačne sleduje stav nedoplatkov a snaží sa osobne s dotyčnými riešiť
problémové prípady.
Ing. Pongrácz sa opýtal, koľko súdnych sporov sa vedie vo veci vypratania a koľko
udaní na polícii za neoprávnené užívanie bytov neplatičmi.
Pán primátor uviedol, že to rieši MPBH.
Ing. Néveri požiadal zachovať si triezvy rozum a neargumentovať stanoviskami
právnikov – koľko stanovísk, toľko iných názorov.
Upozornil ďalej pána primátora, aby sa vyjadroval opatrnejšie, pretože napr.
neplatičom nie je možné ponúknuť lacnejšie byty, pretože s neplatičmi nie je možné
uzatvoriť nájomnú zmluvu.
Nasledovala búrlivá diskusia o osobe konateľa MPBH a pán Barczi namietol, že ani
o vymenovaní nového riaditeľa MPBH neboli informovaní.
Na konkrétnu otázku Mgr.Vargu pán primátor vyhlásil, že nevymenuje Ing. Vargovú
za konateľku MPBH, bude vypísaný nový konkurz v 2.polovici augusta.
Ing. Néveri sa opýtal pána primátora, prečo si protirečí, keďže pred výberom Ing.
Vargovú neoznačil ako neprijateľnú a aj po hlasovaní MsZ oznámil, že hoci nesúhlasí,
bude akceptovať rozhodnutie MsZ.

4.

Potvrdenie vetovaných uznesení
Odpovedajúc Ing. Néverimu pán primátor informoval, že správu podľa uznesenia
č.19/a vetoval ako nepotrebnú, pretože sa to vypracúva aj tak k polroku, pretože
prevzatie defibrilátora (uznesenie č.20/a) je v jeho kompetencii a nepoužité peniaze
z rekonštrukcie kuchyne Základnej školy J.A.Komenského nie je možné ponechať
u riaditeľky podľa uznesenia č.21/a – je možné použiť len na investície.
Ing. Néveri upozornil, že vetovať je možné, len ak je uznesenie v rozpore so zákonom
alebo je pre mesto zjavne nevýhodné.
Mgr. Varga namietol, prečo primátor alebo odborný zamestnanec neprednesie
výhrady, argumenty už pred hlasovaním, prečo vždy len dodatočne.
Ing. Pongrácz dodal, že vetovanie úlohy pre hlavného kontrolóra už vonkoncom je
nepochopiteľné.
Následne zastupiteľstvo potvrdilo uznesenia zo dňa 26.6.2019
č.9/a
(9 – 2 – 0)
č.19/a
(11 – 0 – 0)
č.19/b
(11 – 0 – 0)
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5.

(11 – 0 – 0)
(11 – 0 – 0).

Rozpočtové opatrenia
Pán primátor predložil návrh na financovanie údržby športového areálu.
Ing. Balázs namietol, že dnešné zasadnutie nebolo zvolané za účelom riešenia
financovania prevádzky športového areálu, zase sú postavení do nútenej situácie, preto
navrhol iné, prechodné riešenie do septembrového zasadnutia.
Nasledovala búrlivá diskusia, či o tejto situácii vedeli, či sa to riešilo v komisii, kto to
zapríčinil a kto mal konať.
Záverom predložený návrh, uznesenie č.4/a/1 nebolo schválené (1 – 7 – 3).

6.

Voľné návrhy
Pán primátor informoval, že Mgr. Attila Puskás sa vzdal funkcie člena redakčnej rady
Hlásnika.
Zastupiteľstvo to vzalo na vedomie (11 – 0 – 0).
V tejto súvislosti Ing. Néveri upozornil, že už to bol 2.list od Mgr. Puskása, ktorým
poukazuje na problémy s tvorbou Hlásnika – ako pán primátor mieni zareagovať.
Pán primátor uviedol, že na tvorbu Hlásnika má povereného hlavného redaktora, že
pozná problémy a v nasledujúcom mesiaci, keď sa Hlásnik nevydá, mienia zmapovať
situáciu.
Pán primátor predložil návrh na rekonštrukciu chodníka na ulici M.Gorkého (návrh
č.4/a/2).
Mgr. Varga uviedol, že hoci nedostali potrebné informácie, oboznámili sa so situáciou
a sú za tú rekonštrukciu, aby sa nejaká investícia už realizovala.
Predložil však pozmeňujúci návrh, aby nie celé bolo financované z rezervného fondu.
Pán Barczi upozornil, že dôvod na rekonštrukciu – uloženie optického vedenia – sa
týka len krátkeho úseku ulice.
Pán primátor vyslovil názor, že Mgr. Vargom predložené rozpočtové opatrenie nebude
možné realizovať.
Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh Ing. Balázsa na financovanie údržby areálu
MŠK (10 – 0 – 0), schválilo návrh Mgr. Vargu na financovanie rekonštrukcie
chodníkov na ul. M.Gorkého (10 – 0 – 0) a schválilo návrh skupiny poslancov na
odvolanie Mgr. Gulyášovej z funkcie konateľa MPBH s.r.o. (8 – 2 – 0).

7.

Diskusia
Pán Tarcsi pripomenul, že Ing. Balázs nedostal odpoveď na svoju otázku, v čom môžu
poslanci pomôcť primátorovi a opýtal sa na 2. prednostu úradu.
Pán primátor uviedol, že o takom nevie.
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8.

Záver
Pán primátor poďakoval za účasť, poprial príjemné letné prázdniny a uzavrel
rokovanie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gergő Holényi
primátor mesta

