Zápisnica
napísaná z 11. rokovania
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 30.10.2019
Predsedajúci :

Gergő Holényi, primátor mesta

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

Mgr. Norbert Rudický
Mgr. Albin Varga

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

Otvorenie
Pán primátor pozdravil prítomných, konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné
a otvoril rokovanie.
Pracovné predsedníctvo v zložení Mgr. Ildikó Laposová a Ing. Gejza Kórósi
zastupiteľstvo vzalo na vedomie. Za overovateľov zápisnice menoval Mgr. Norberta
Rudického a Mgr. Albina Vargu.

2.

Predloženie programu rokovania
Návrh programu rokovania podľa pozvánky zastupiteľstvo schválilo (10 – 0 – 0).
Na návrh pána Barcziho zastupiteľstvo schválilo zaradiť programový bod Diskusia
ako 13.bod programu (10 – 0 – 0).
Pán Barczi navrhol posunúť správu primátora pred programový bod Diskusia.
Ing. Néveri by tam posunul v tom prípade aj interpelácie poslancov.
Tieto návrhy na zmenu programu rokovania boli schválené (10 – 0 – 0).

3.

Kontrola plnenia uznesení MsZ a správa o kontrolnej činnosti
Pán hlavný kontrolór predložil správu o kontrole uznesení podľa prílohy č.1.
Predložený materiál zastupiteľstvo vzalo na vedomie (10 – 0 – 0).
Správu hlavného kontrolóra o kontrole verejného obstarania v súvislosti
s geotermálnym vrtom MPBH (príloha č.2) zastupiteľstvo vzalo taktiež na vedomie
(10 – 0 – 0).

4.

Analýza školských a predškolských zariadení mesta – správa o činnosti
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v poradí :
- za MŠ s vyuč.jaz. slov.- Mgr. Beáta Katona (príloha č.3/d) tlmočila aj aktuálne
žiadosti zriaďovateľovi.
Pán primátor sa vyslovil pochvalne k aktivitám riaditeľky,
účasti na projektoch spolupráci s rodičmi.
- za MŠ s vyuč.jaz.maď.- Mgr.Mária Krascsenicsová (príloha č.3/c) zdôraznila vysokú
úroveň pedagogickej úrovne a učebných pomôcok škôlky,
programov aj v spolupráci s rodičmi, kultúrnymi a civilnými
organizáciami.
Vymenovala aj aktuálne žiadosti technického charakteru.
Na otázku pána primátora uviedla, že v súčasnosti evidujú
140 detí, ale ten počet stále rastie.
Pán primátor prisľúbil naplánovať predmetné opravy
a stavebné práce v budúcom roku počas školských prázdnin
a načrtol požiadavku na predĺženie času dozoru nad deťmi
v lete spolu s materskou školou slovenskou.
- za CVČ –
PaedDr. Libuše Valúchová (príloha č.3/f) poprosila
zriaďovateľa o striešku nad zadným vchodom do budovy
a konštatovala, že zahájením podobných činností u VMCM
a u skautov veru poklesla návštevnosť niektorých ich
krúžkov.
- za ZUŠ J.Janigu Mgr. Ildikó Baráthová, zástupkyňa riaditeľky (príloha č. 3/e)
sa pochválila zvyšujúcim sa počtom žiakov a vďaka
zriaďovateľovi krásnymi novými učebňami.
Odpovedajúc Ing. Balázsovi ohľadne prepustenia učiteľky
Aranky Nemes uviedla, že v personálnych veciach je
kompetentné mesto.
Pán primátor dodal, že vie a je ochotný vysvetliť dôvody, ale
keďže sa jedná o personálne veci, nie na verejnom zasadnutí.
- za ZŠ J.A.Komenského – Mgr. Mária Estergajošová (príloha č.3/b) informovala o
perfektnom vybavení učební vďaka úspešným projektom,
napr. minulý týždeň dostali 24 nových PC.
Poďakovala zriaďovateľovi za krásnu novú kuchyňu a
požiadala o výstavbu prístrešku pre bicykle.
- za ZŠ B.Bartóka s VJM- PaedDr. Marián Soóky (príloha č.3/a) uviedol, že evidujú
o 25 viac žiakov ako vlani. Informoval o letných aktivitách,
modernizácii, poďakoval poskytovateľom 2% z daní, čo im
umožnilo prestavbu a modernizáciu šatní, poďakoval
každému, hlavne prítomným riaditeľkám za spoluprácu.
Z tohtoročných plánov vyzdvihol pripomenutie 70.výročia
zahájenia vyučovania v maďarskom jazyku a 20.výročia
pomenovania školy po Bélu Bartókovi. Ďalej informoval
prítomných o zriadení občianskeho združenia pri ZŠ
„Bartókos polgári társulás“ s prvým vkladom 50.000.- eur.
Pán primátor poďakoval za predložené informácie a požiadal o tradičnú spoluprácu pri
vianočných a veľkonočných programoch.
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vedomie (11 – 0 – 0).

5.

Návrh VZN č.9/2019 o mestskej polícii
K predloženému návrhu VZN (príloha č.4) predložil pozmeňujúce návrhy podľa
prílohy č.5 a 6 pán Mgr. Albin Varga.
Nové VZN č.210 s navrhnutými zmenami bolo schválené (11 – 0 – 0).

6.

Návrh VZN č.10/2019 o zmene názvu časti ulice mesta
Pán primátor na základe prieskumu verejnej mienky a návrhu názvoslovnej komisie
predložil návrh na zmenu názvu časti ulice Ľ.Štúra na námestie László Kovácsa
(príloha č.7).
Predložený návrh VZN bol schválený bez diskusie (10 – 1 – 0).

7.

Návrh VZN č.11/2019 o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku v meste
Predložený materiál (príloha č.8) bol schválený bez diskusie (11 – 0 – 0).

8.

Kronika mesta 2018
Predložený, dejepiseckou komisiou navrhnutý materiál na zápis do kroniky
(príloha č.9) bol schválený bez diskusie (11 – 0 – 0).
Mgr. Laposová informovala, že kronikár mesta pán Mgr. Fitzel sa vzdal funkcie
kronikára.
Zastupiteľstvo to vzalo na vedomie (11 – 0 – 0).
Na návrh dejepiseckej komisie zastupiteľstvo v tajnom hlasovaní schválilo
Mgr. László Vargu za nového kronikára mesta (9 – 2).

9.

Majetkovoprávne operácie
- návrh č.9/a – odpredaj pozemku pre ZSD – pani Sobeková uviedla, že podľa
finančnej komisie by sa zatiaľ mali rozhodovať len o zámere predaja,
Ing. Lenče dodal, že komisia výstavby nedostala žiadané situačné
výkresy.
Na návrh Ing. Néveriho návrhy č.9/a,b boli stiahnuté z rokovania
(11 – 0 – 0).
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Správa primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta
Pán primátor informoval, že v auguste navštívil tri partnerské obce. Všade sa stretol so
záujmom prehlbovať partnerské vzťahy na úrovni kultúry – hudobných a tanečných
produkcií ale aj s civilnými organizáciami.
Vyslovil sa pochvalne k organizačno-technickému zabezpečeniu Svätoštefanských
dní, zvlášť spomenul Csemadok, 23.skautský oddiel, vzpieračov, tanečné súbory, TSM
a z mestského úradu Ing. Bartaovú a p. Fatonu.
V septembri navštívil aj partnerské mesto Dobruška v ČR. Je to veľmi príjemné
mestečko, odporúča každému navštíviť.
V septembri zavítal do nášho mesta delegácia s ministrom zahraničných vecí Srbska.
V októbri nás navštívila vicežupanka zo Subotice, riaditeľ Pamiatkového úradu Srbska
a štátny tajomníci ministerstva práce, sociálnych vecí Srbska zodpovedný za srbské
vojenské hroby v zahraničí.
Vyslovili spokojnosť a poďakovanie samospráve a občanom za príkladnú starostlivosť
o vojnový cintorín.
Počas uplynulých troch mesiacov sa pokračovalo vo verejných obstaraniach, za
uplynulých 11 mesiacov riešili až 40.
Cieľom je realizácia úspešných projektov, v súčasnosti sa rieši rekonštrukcia hasičskej
stanice v Ižope a oprava strechy MsKS.
V Základnej škole B.Bartóka boli namontované ohňovzdorné dvere a riešil sa
havarijný stav kúrenia.
Prebieha kolaudácia prečerpávacej stanice pre Ižop .
Verejné obstarávanie na výtlačné potrubie V1 je ukončené-a ulica Konvalinková sa má
realizovať v nasledujúcom roku, lebo čakáme vyhodnotenie enviromentálneho projektu.
Bola modernizovaná kuchyňa jedálne pri Základnej škole J.A.Komenského a podľa
plánov prebehne aj modernizácia okien jednej časti materskej školy na nám.B.Bartóka
vďaka usporeným financiám pri verejnom obstaraní strechy MsKS.
Poďakoval termálnemu kúpalisku za poskytnutie odmontovaných prezliekacích
skriniek pre školské zariadenia.
Na projekt MRK – rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií je podaná
žiadosť o dotáciu 0,5 mil. a bude podaná žiadosť na projekt, ktorý rieší rekonštrukciu
Polikliniky za 1 mil. eur.
Nové RTG zariadenie je namontované, boli vykonané testovacie merania, čakáme na
povolenia. Medzitým rokujeme s viacerými možnými prevádzkovateľmi.
Na záver pán primátor vyslovil poľutovanie, že sa nemohol zúčastniť na poslednom
zasadnutí, reagujúc však na „agresiu“ poslancov najprv im citoval text poslaneckého
sľubu, následne konštatoval, že len štyria spĺňajú kritériá tohto sľubu, niektorí sa
snažia vyslovene podkopať prácu úradu a jeho prácu.
Vyzval tých, ktorí nechcú pracovať pre mesto, nech sa vzdajú funkcie.
Spolupracovať vie s Mgr. Laposovou, Ing. Kórósim, p. Sobekovou a Mgr. Hodosim,
ostatní nech sa zamyslia.
Správu primátora zastupiteľstvo nevzalo na vedomie (3 – 0 – 8).
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Interpelácie poslancov
Mgr. Varga upozornil pána primátora, že všetky podané žiadosti o dotácie prezentuje
ako úspešné a opýtal sa na počet naozaj úspešných projektov a že s koľkými lekármi
rokoval vo veci prevádzkovania RTG.
Pán primátor informoval, že rokovania sú v úvodnej fáze a uznal, že pod projektami
chápe všetky podané projekty, aj neúspešné.
Ing. Balázs si vyprosil poučovanie zo strany primátora, vyslovil presvedčenie, že
poslanci robia čo môžu. Ohľadne jedného projektu poznamenal, že neevidujú prijatie
na Olympijskom výbore, pán primátor však predložil podací lístok a kópiu
predložených materiálov.
Mgr. Varga konštatoval tiež, že nemajú dôvod vzdať sa funkcie poslanca, ak by dostali
riadne materiály a potrebné informácie k rozhodovaniu, neboli by škriepky. Namietal
chýbajúce zápisnice jednotlivých komisií a mestskej rady, ako aj zamestnanie
viacerých advokátov.
Odporučil pánovi primátorovi prečítať si vlastný sľub.
Pán primátor odmietol, že by neposkytol potrebné informácie – koľko a aké
informácie by stačili ?
Dodal, že komisie nezasadajú, nepíšu zápisnice.
Ing. Néveri odporučil pánovi primátorovi tiež preštudovať sľub. Nie je úlohou
primátora hodnotiť poslancov, ale úlohou poslancov je hodnotenie práce primátora
a oni ho ohodnotili na nulu.
Opýtal sa ďalej, prečo sa nerealizoval nový chodník na ulici M.Gorkého.
Pán primátor uviedol, že dodávateľ postúpil našu žiadosť o kompletnú rekonštrukciu
na Slovak telekom, od nich však dodnes nemáme odpoveď, vyzval preto dodávateľa
zabetónovať späť do pôvodného stavu.
Nasledovala ostrá výmena názorov, Ing. Néveri si myslí, že pán primátor nekoná
v zmysle uznesenia MsZ, pretože ako sa dopočul, podľa prednostu „hlúpi poslanci
neschválili to čo chceli oni“.
Ing. Balázs verí, že zajtra to bude naozaj zabetónované a upozornil dohliadať na plány
pokládky optického kábla, aby náhodou nekopali v okolí Čičovskej ulice počas letnej
sezóny.
Na otázku Ing. Néveriho, či sú vypracované podmienky, za akých chceme
prevádzkovať RTG pán primátor uviedol, že existuje, predloží na nasledujúce
zasadnutie finančnej komisie.
Ing. Néveri namietol, prečo nie teraz a informoval, že 14.októbra navštívili pána
primátora s Ing. Balázsom vo veci projektu na rekonštrukciu Polikliniky, keď ich pán
primátor informoval, že sa vypíše verejné obstaranie na CIZS.
a pritom ako sa dozvedel už 3.októbra podpísal zmluvu s jednou firmou.
Ing. Balázs vyslovil tiež údiv, že dňa 14.októbra sa pán primátor nepamätal, že tretieho
podpísal zmluvu a to s neznámou firmou založenou len v roku 2017.
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s fy Perfect s.r.o., prečo neboli vyvodené sankcie za oneskorené vyhotovenie prác a že
prečo sa nenachádza dokumentácia o rekonštrukcii teplovodov u MPBH.
Ing. Vajai informoval, že dokumentácia je u hlavného kontrolóra.
Pán Barci sa ďalej opýtal, kto a na akú funkciu prijal pána Bognára u MPBH, pretože
tam funkcia výkonného riaditeľa nie je plánovaná. Pán Barczi sa opýtal p. Bognára,
ktorý sedel medzi obecenstvom, či disponuje menovacím dekrétom na pozíciu
prednostu mestského úradu. V tej chvíli primátor mu vzal slovo s odôvodnením, že
otázka nebola smerovaná primátorovi.
Pán Sziszák poznamenal, že by nechcel komentovať poučenie poslancov primátorom,
len ako príklad na nepravdivé tvrdenia primátorom spomenul článok v Paramétere,
kde v rozpore so skutočnosťou uviedol, že na otváraní obálok konkurzu na konateľov
sa zúčastnila aj viceprimátorka.
Poznamenal ďalej, že stále nedostal odpoveď od Ing. Vajaiho na otázky na
predchádzajúcom zasadnutí a že u MPBH na 6 zamestnancov pripadajú traja vedúci
a po novom aj nový právnik.
Pán primátor prisľúbil to prešetriť, Ing. Vajai prednosta úradu dodal, že ako už
povedal, odpoveď na jeho otázku je v správe hlavného kontrolóra.
Odpovedajúc p. Barczimu, prečo verejné obstarania nie sú zverejnené na webovom
sídle mesta uviedol, že tie sa zverejňujú na stránke ÚVO,
ďalej informoval, že pri realizácii rôznych etáp kanalizácie sa počíta s ich zaradením
do celkového projektu za 3,6 mil. eur.
Pán Nagy však odvetil, že schválený bol komplexný projekt s účasťou 400 000,-€.
Čo ak nakoniec nevyhráme dotáciu na celý projekt.
Pán primátor sa vyslovil optimisticky k úspechu projektu, ale ak by to nevyšlo,
budeme riešiť hoci po uliciach z envirofondov.
V súčasnosti bola prioritou výstavba prečerpávacieho potrubia z vlastných zdrojov.
Pán Nagy ďalej požiadal informácie ohľadne správy cintorína v Ižope, osvetlenia
cintorína a možnosti výstavby urnovej steny, resp. v záujme obmedzenia hlučnosti
Medveďovskej cesty pri Ižope aspoň obnoviť raz už zavedené obmedzenie rýchlosti
na 70 km/h.
Pán primátor ohľadne správy cintorína prisľúbil písomnú odpoveď, ostatné veci sa
riešia priebežne, na urnovú stenu sa už pripravuje projekt.
Ohľadne hlučnosti Medveďovskej cesty vyslovil presvedčenie, že pomôže aj
plánovaná rekonštrukcia. Ing. Vajai dodal, že výstavba obmedzovača hluku je zo
strany Slov. správy ciest nerealizovateľná.
Pán Barczi sa opýtal na vymaľovanie parkovacích miest na sídliskách a prechodov pre
chodcov. Po reakcii pána primátora, že o tom počuje prvýkrát prisľúbil súpis
interpelácií v tejto veci.
Ing. Balázs navrhol v záujme obmedzenia hluku obmedziť hmotnosť vozidiel na
Tichej ulici a opýtal sa na stav dokumentácie rekonštrukcie teplovodu.
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Poslanci Mgr. Varga a Barczi ešte požiadali postarať sa o riadne osvetlenie cintorínov
cez sviatky, zabezpečiť intenzívnejšie hliadkovanie mestskou políciou, zametať
chodníky a vyprázdniť kontajnery.
Pán primátor poďakoval za pripomienky a vyzval každého, v prípade zistenia
nedostatkov v cintorínoch tieto nedostatky oznámili telefonicky u TSM s.r.o.

12.

Voľné návrhy
Pán primátor predložil návrhy v znení návrhov č.10/a,b,c na predkladanie žiadostí
o dotácie.
Predložené návrhy zastupiteľstvo schválilo bez diskusie (11 – 0 – 0).
K návrhu rozpočtového opatrenia č. 11/a/1 predložila pozmeňovací návrh p.
Sobeková na základe návrhu finančnej komisie tak, aby sa vypustili riadky o údržbe
Polikliniky (- 9 000,-€) a údržbe verejných toaliet (- 800,-€) a preto sa menia sumy na
prvom riadku – 2.stĺpec na 15 600,-€ a v druhom riadku – 2.stĺpec na 4 600,-€.
Pán primátor poznamenal, že ani na nasledujúcom zasadnutí nebude môcť navrhnúť
iné prostriedky na doplnenie mzdových prostriedkov mestskej polície, Ing. Balázs
však upozornil, že na odznelom pozmeňovacom návrhu sa dohodli aj na prípravnom
zasadnutí.
Predložený návrh s uvedenými zmenami bol schválený (11 – 0 – 0).
Na návrh p. Sobekovej, nakoľko nebol prerokovaný v komisii nasledujúci návrh
č.11/a/2 bol stiahnutý z rokovania (11 – 0 – 0).
Ing. Vajai upozornil, že projekty sa objednávajú na základe uznesení a už teraz evidujú
na podprograme pre projekty 13 000,-€ mínus, ktoré treba doplniť s rozpočtovými
opatreniami, k čomu je potrebné uznesenie MsZ.
Ohľadne toho komu bolo tých 13 000,-€ vyplatených, pán primátor prisľúbil Ing.
Néverimu písomnú odpoveď.
K problematike financovania a čerpania rozpočtu na projekty p.Sobeková navrhla
spoločné zasadnutie poslancov, primátora a finančnej komisie.
Pán primátor a súhlasne aj predsedkyňa finančnej komisie navrhli v návrhu č.11/a/3,4
opraviť sumu 20 500,-€ na 20 000,-€. Na otázku Mgr. Vargu ohľadne cenovej ponuky
na 18 196,-€ pán primátor uviedol, že 20 000,-€ je suma pre verejné obstaranie, kde sa
môže zúčastniť aj predmetná ponuka s nižšou sumou.
Predložený návrh na výmenu výplní vonkajších otvorov materskej školy s upravenou
sumou bol schválený (11 – 0 – 0).
Nasledujúce uznesenie o pracovnej verzii rozpočtu mesta vyvolalo u niektorých
poslancov pochybnosti, či to má nejaký význam, nakoniec zastupiteľstvo vzalo na
vedomie s pripomienkou p.Barcziho, aby v ňom bolo vyčlenených min. 550 000,-€ na
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2019 (11 – 0 – 0).
Návrh pána primátora č.13/a na predĺženie splatnosti pôžičky pre OZ MAS
Podunajsko bol schválený (7 – 4 – 0).
Návrh skupiny poslancov na zmenu zásad odmeňovania (príloha č.10) bol schválený
(10 – 1 – 0).
K návrhu skupiny poslancov na Štatút novín pán primátor poznamenal, že počet
výtlačkov a počet, resp. rozloženie strán nezodpovedá súčasnému zazmluvnenému
stavu (3 200 výtlačkov a 32 strán) navrhol preto to zmeniť.
Tento návrh nebol schválený (0 – 11 – 0).
Pôvodný materiál (príloha č.11) bol schválený (9 – 2 – 0).
Ing. Néveri predložil žiadosť primátorovi kontaktovať vo veci zabezpečenia
prevádzkovania čakární a sociálnych zariadení na autobusovej stanici župana
Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Viskupiča ako kompetentný úrad v tejto veci.
Pán primátor informoval, že už včera odoslal túto požiadavku, Ing. Néveri však
namietol, prečo nepočkal na toto uznesenie.
Predložené uznesenie bolo schválené (11 – 0 – 0).
Pán primátor namiesto vetovaného uznesenia o navýšení platu primátora ponúkol
poslancom o tom znovu hlasovať na pripravených hlasovacích lístkoch, Mgr. Varga
to však odmietol a upozornil, že podľa schváleného znenia Zásad odmeňovania o tom
budú rozhodovať v januári.
Ing. Néveri sa opýtal primátora, či už počul o tom, aby primátor vetoval rozhodnutie
zastupiteľstva o odmenení primátora. Je to neetické.
Zastupiteľstvo neschválilo zaradiť do programu hlasovať o navýšení platu primátora
(1 – 2 – 8).
Ing. Néveri predložil návrh hlavnému kontrolórovi prekontrolovať verejné obstaranie
v prípade výberu spoločnosti SMART BUILDERS s.r.o., o ktorom ich primátor
neinformoval na osobnom stretnutí dňa 14.októbra.
Predložený návrh bol schválený (10 – 0 – 0).
Ing. Balázs predložil návrh skupiny poslancov na prenájom verejných priestranstiev na
15 rokov od vlastníka, Winery corp.,s.r.o. v záujme vysporiadania technickej
infraštruktúry sídl. JUH.
Pán primátor oznámil, že takéto uznesenie určite nepodpíše, už pred týždňom poslal
list majiteľovi tejto spoločnosti, nech predloží dokumenty, musí spĺňať celý rad
predpisov.
Ing. Balázs požiadal o zápisnicu o týchto rokovaniach a Ing. Néveri vyslovil
presvedčenie, že nátlakom sa táto situácia sídl.JUH nedá vyriešiť.
Ing. Balázs stiahol svoj návrh.

-9Pani Sobeková predložila žiadosť riaditeľa Zákl.školy B.Bartóka s vyuč. jazykom
maďarským o použitie nevyčerpaných prostriedkov vo výške 7 347,44 € ponechať pre
potreby školy na opravu fasády a iných opráv.
Predložený návrh s odporúčaním finančnej komisie bol schválený (11 – 0 – 0).
Mgr.Albin Varga predložil návrh skupiny poslancov, žiadosť primátorovi
o predloženie výkazu rozpočtu za 3.kvartál a rozpočtové opatrenia od januára, resp.
úlohu hlavnému kontrolórovi prekontrolovať tieto dokumenty.
Predložené návrhy boli schválené (11 – 0 – 0).
Pán Barczi predložil návrh, žiadosť primátorovi ohľadne postupu informovania
verejnosti a poslancov o verejných obstarávaniach.
Predložený návrh bol schválený (11 – 0 – 0).
Na návrh Ing. Kórósiho zastupiteľstvo uložilo hlavnému kontrolórovi prekontrolovať
súlad VZN č.205 o nakladaní s komunálnym odpadom so zákonom č.79/2015
(11 – 0 – 0).

13.

Diskusia
Odpovedajúc p. Barczimu tu prítomný riaditeľ MPBH, pán Bognár uviedol, že
disponuje aj dokumentom o menovaní za prednostu mestského úradu.
Pán Barczi upozornil, že pán primátor pred dvoma mesiacmi poprel túto informáciu.
Ing. Néveri s rozhorčením konštatoval cynické správanie primátora, nevie si rady
s takýmto správaním, v konkrétnom prípade si zahráva s osudmi ľudí.
Pán Sziszák upozornil, že ako si predstavuje spoluprácu s poslancami mesta, ak
prednosta úradu vykázal aj zástupkyňu primátora z gremiálnych porád, čo Mgr.
Laposová aj potvrdila.
Ing. Vajai vyslovil názor, že má právo si vybrať, s kým chce mať svoju poradu
a zástupkyňa primátora nie je súčasťou úradu.
Odpovedajúc na ďalšiu otázku uviedol, že aj TSM sa musí zúčastňovať na verejných
obstaraniach mesta.
Ing. Balázs a Mgr. Varga na základe informácií od občanov upozornili primátora na
nevhodné vyjadrenia prednostu úradu na adresu poslancov a požiadali to vyšetriť.
Illés Zsolt z radov občanov sa opýtal primátora, prečo nedostal odpoveď na petíciu
vyše 400 občanov vo veci Aranky Nemes podanú už vyše 30 dní.
Pán primátor uviedol, že to riešil, nevie prečo ešte odpoveď nebola odoslaná
a zopakoval, že konkrétne odôvodnenie výpovede p. Nemes je ochotný vysvetliť
prítomným osobne na úrade hoci dnes večer.
Ing. Balázs dodal, že odborová organizácia navrhla priaznivejšie dočasné riešenie, pán
primátor však uzavrel diskusiu na túto tému.
Pán Juríček sa opakovane opýtal, kedy budú môcť voľne používať parkovisko pri
kotolni, momentálne tam parkujú cudzie, dokonca aj zahraničné autá a stále nie je
odmontovaná už neplatná dopravná značka prikázaný smer na sídlisku. Pán primátor
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prisľúbil to prešetriť, pán Bognár riaditeľ MPBH však uviedol, že na parkovisku je
voľných 11 miest, záujemcovia nech sa obrátia priamo na neho.
Pán Tarcsi konštatoval, že v dohľadnom čase nebudú voľby poslancov a keďže sa tých
9 poslancov asi nevzdá, nech sa vzdá funkcie primátor mesta.
Ďalší diskutujúci z radov občanov upozornil na neporiadok v okolí zberného
ostrovčeka na Komárňanskej ulici, a žiadal ráznejší prístup členov mestskej polície
voči porušiteľom.
Pán primátor v tejto súvislosti konštatoval, že úrad robí čo môže, požiadal
o trpezlivosť, bude rozšírený aj kamerový systém, ale neporiadok vytvárajú
obyvatelia, mali by dohliadnuť aj jeden na druhého.
Ing. Vajai sa opýtal Ing. Balázsa na okolnosti vyplatenia 570,- € z účtu OOCR. Podľa
predložených dokumentov novou riaditeľkou vyplýva, že finančné prostriedky boli
použité na zverejnenie vášho osobného profilu v knihe Britisphedia.
Ing. Balázs uviedol, že to zajtra predloží na úrade.

14.

Záver
Pán primátor poďakoval za účasť a uzavrel rokovanie.

Gergő Holényi
primátor mesta

