Zápisnica
napísaná z príležitosti 6. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 27.6.2018

Predsedajúci :

JUDr. Samuel Lojkovič, primátor mesta

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

Ing. Koloman Pongrácz
MVDr. Dezider Bartalos

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

Otvorenie
Pán primátor pozdravil prítomných a konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Za overovateľov zápisnice určil Ing. Kolomana Pongrácza a MVDr. Dezidera
Bartalosa.
Pracovné predsedníctvo bolo schválené v zložení Dénes Mikóczy a Viliam Görföl.

2.

Predloženie programu rokovania
Zverejnený program rokovania bol schválený, návrhy na zmenu programu neodzneli.

3.

Kontrola plnenia uznesení MsZ a správa o kontrolnej činnosti
Písomne predloženú správu hlavného kontrolóra o kontrole plnenia uznesení MsZ
(príloha č.1) vzalo zastupiteľstvo na vedomie bez diskusie (12 – 0 – 0), podobne ako
aj správu o výsledku kontroly u MPBH (príloha č.2) (12 – 0 – 0 ).

4.

Správa primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta
Pán primátor informoval, že kontrola prevádzkovania bytových domov postavených
alebo rekonštruovaných z dotácií koncom mája dopadla dobre. Problematický je
akurát tzv. „kultúrny dom“ na Jahodovej ulici, ktorý už neprevádzkujeme z dôvodu
demolácie obyvateľmi.
V tejto súvislosti pán primátor informoval, že v súčasnosti prebieha 28 exekúcií voči
neplatičom a v júni bol vyprataný jeden mestský byt.
Dňa 26. mája sa konala Okresná súťaž hasičov za účasti p. Józsefa Nagya,
28. mája Dni B.Bartóka v Základnej škole B.Bartóka,
1. júna vyhodnotenie súťaže Žitnoostrovské farebné pastelky a
2. júna sa konal úspešný Deň detí na štadióne.
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Poďakoval organizátorom aj zúčastneným skupinám.
V ten istý deň sa konalo Stretnutie speváckych zborov Tibora Ága.
5. júna sa konala konferencia OO Cestovného ruchu Žitného ostrova a
6. júna sa stretli v MsKS obyvatelia domovov dôchodcov okresu.
Pán primátor sa zúčastnil na výročnej schôdzi ZsVS v Nitre dňa 7. júna. V tejto
súvislosti informoval, že na nás sa nevzťahuje projekt podpory kanalizácie, preto
prepojenie s Ižopom sa odkladá.
Dňa 10. júna sa usporiadal pamätný deň holokaustu a
16. júna sa konal veľmi úspešný športový deň telesne postihnutých. Z tejto príležitosti
podpísal zmluvu o spolupráci s medzinárodnou organizáciou ochrany zdravia.
V ten istý deň sa konal 2. ročník prehliadky tradičných jedál v organizácii komisie
pamätihodností a Klubu dôchodcov.
Dňa 17. júna v dome kultúry darovalo krv 90 dobrovoľníkov,
20. júna sa konalo v MsKS slávnostné ukončenie školského roka Základnej školy
B.Bartóka.
Dňa 21.júna zavítal do nášho mesta generálny riaditeľ Slov. správy ciest a osobne sa
presvedčil o stave štátnych ciest, zajtra očakávame na návštevu aj ministra dopravy.
Pán primátor pripomenul úspechy našich vzpieračov veteránov ako aj zápasníkov na
európskych šampionátoch a informoval o novom zložení predsedníctva futbalového
zväzu po odstúpení p.Ivana Bobkoviča.
Po rôznych prísľuboch vo veci RTG prístroja teraz má optimistickú správu a to, že
v rámci projektu CIZS sa nemocnica zaviazala zabezpečiť túto službu. Našou úlohou
je technická príprava.
Súhlasne s názorom finančnej komisie pán primátor oznámil, že nenavrhuje kúpu
autobusovej stanice za nových podmienok SAD.
Informoval, že na návrh Združenia maďarských pedagógov na Slovensku v septembri
naše mesto bude dejiskom oficiálneho zahájenia nového školského roka.
Na konci svojej správy pán primátor ešte pripomenul pozdravenie úspešných žiakov
a učiteľov v uplynulom školskom roku dňa 26. júna.
Reagujúc na novú správu o RTG prístroji MUDr. Vrezgová konštatovala, že uzávierku
predmetného projektu možno očakávať najskôr o rok a pol a dovtedy bez RTG väčšina
odborných lekárov na poliklinike nemôže fungovať. Pán primátor prisľúbil dosiahnuť
dohodu s nemocnicou s presným harmonogramom.
Ing. Néveri namietol, že naposledy ešte pán primátor sám odporučil výhodne odkúpiť
areál autobusovej stanice.
Pán Bobkovič považuje nepokračovať s futbalom vo 4.lige za chybný krok hlavne keď
ani v 5.lige to nebude oveľa lacnejšie.
Ing. Pongrácz položil tiež otázku, čo je cieľom pokračovať až v 5.lige.
Správu primátora mesta zastupiteľstvo vzalo na vedomie (12 – 0 – 0).

-35.

Interpelácie poslancov
Ing. Alexander Néveri odovzdal primátorovi písomne spracované otázky vo veciach
ceny rekonštrukcie chodníkov, verejného obstarania geotermálneho vrtu a rozvodu
tepla a pomernej ceny saunového sveta termálneho kúpaliska.
Ing. Pongrácz namietol, že sa už dlhé mesiace dožaduje a nedostal harmonogram
opráv miestnych komunikácií.
Pán primátor uviedol, že práve prebieha oprava výtlkov podľa potreby.
Ing. Pongrácz sa obrátil na prítomného konateľa TSM ohľadne nesúladu sumy
fakturácie podniku zverejneného na internete so sumou vo výročnej správe podniku.
Pán Magyarics informoval, že je objednaná správa audítora a prisľúbil vysvetlenie do
nasledujúceho zasadnutia, rovnako ako k príjmom z predaja DHM.
Odpovedajúc p.Bobkovičovi pán primátor uviedol, že vo veci elektrifikácie
záhradkárskej osady za ulicou J.Gagarina sa mesto zaviazalo pomôcť vlastníkom, to sa
aj vykonalo, k nasledujúcim krokom je však potrebná aj súčinnosť týchto vlastníkov.
Navrhol im informovať sa osobne od 2. júla na mestskom úrade.
Odpovedajúc MUDr. Vrezgovej Ing. Vargová informovala, že vo verejnom obstaraní
plastových okien pre Základnú školu B.Bartóka najnižšou cenou a garanciami vyhrala
firma RG Plast Trstice.
Ing. Ildikó Dobis upozornila na neokosený pozemok pri Čičovskej ceste a na stavebné
práce cez nový chodník na tom istom úseku.
Na konci tohto programového bodu pán primátor privítal nového predsedu
futbalového zväzu. Pán Dezider Pongrácz sa predstavil poslancom, uviedol, že už 12
rokov pracuje na Puskás Akadémii a podľa tých skúseností za prioritu považuje
výchovu dorastu. Potrvá minimálne 3-4 roky, než z dnešných dorastencov sa vychová
nová generácia pre dospelý futbal. Požiadal o trpezlivosť a podporu. Na otázku
týkajúcej sa financovania ešte nevedel zodpovedať.
Pán Bobkovič mu vyslovil podporu, spochybnil však, že by prestupom do 5. ligy
náklady výrazne poklesli.

6.

Návrh VZN mesta Veľký Meder č.3/2018 – novela Štatútu mesta
Písomný materiál (príloha č.3) krátko komentoval spracovateľ, Ing. Ladislav Jankó
a následne bol schválený bez diskusie (13 – 0 – 0).

7.

Novela rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva
Predložený písomný materiál (príloha č.4) bol schválený bez diskusie (12 – 1 – 0).

8.

Odmeňovací poriadok primátora, poslancov zástupcu primátora, poslancov mestského
zastupiteľstva, členov komisií MsZ a osôb vykonávajúcich občianske obrady v Meste
Veľký Meder
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odmeňovania konateľov a členov DR pri mestských podnikoch nebol schválený
(5 – 6 - ). Ing. Néveri konštatoval. že v súčasnej situácii, keď primátor určuje odmeny
týchto funkcionárov - poslancov naštrbí sa nezávislosť poslanca .
Predložený materiál (príloha č.5) bol schválený (7 – 4 – 2).

9.

Individuálna výročná správa mesta Veľký Meder za rok 2017
Predložený materiál (príloha č.6) spracovaný Ing. Kornéliou Laposovou bol schválený
bez diskusie (13 – 0 – 0).

10.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2018
Predložený materiál (príloha č.7) bol schválený bez diskusie (9 - - ).

11.

Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2018
Ing. Pongrácz požiadal, aby v tomto roku riaditelia školských zariadení predniesli aj
ústne svoje správy.
Na návrh Ing. Dobis septembrové a októbrové zasadnutie bude zlúčené do jedného
s dátumom konania 10. októbra.
Takto upravený materiál (príloha č.8) bol schválený (13 – 0 – 0).

12.

Majetkovoprávne operácie
Návrhy uznesení predložila vedúca ekonomického odboru Mgr. Fabulyová :
- 11/a – zámena nehnuteľnosti – schválené (11 – 0 – 0)
- 11/b – určenie predaja nehnuteľnosti – schválené (13 – 0 – 0)
- 11/c – odpredaj tejto nehnuteľnosti – schváleného v tajnom hlasovaní (12 – 0)
- 11/d – zmena uznesenia č. 1-MsZ/2018-7/d – schválená (12 – 0 – 0).

13.

Voľné návrhy
Návrhy na rozpočtové opatrenia odôvodnila Ing. Zlatica Vargová, vedúca odd.
výstavby :
- 12/a/1,2 – nákup sanitárnych kontajnerov – schválené (12 – 0 – 0)
Poslanci sa dohodli, že bude treba ich riadne prevádzkovať, zabezpečiť
kamerovým systémom a hoci aj spoplatniť použitie.
- 12/a/3,4 – výstavba vodovodu na zbernom dvore – schválené (11 – 0 – 0)
Odpovedajúc Ing. Néverimu p.Magyarics uviedol, že zavedením
separovaného zberu zeleného odpadu sa za posledné 3 roky znížilo
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separácie biologicky rozložiteľného odpadu bude môcť referovať o rok.
- 12/a/5,6 – rekonštrukcia panelovej cesty na Sídl.M.Corvina – schválená (11 – 0 – 0)
- 12/a/7,8 – kanalizácia na Lastovičkovej ulici – schválená (11 – 0 – 0)
- 12/a/9,10 – parkovisko pri areáli Materskej školy s vyuč.jazykom maďarským –
schválená (12 – 1 – 0)
Ing. Pongrácz namietol, že sa zaberie časť ihriska materskej školy, pán
Mikóczy však ubezpečil, že je to riešené na základe návrhu škôlky a
rozšírenie prístupovej cesty vyrieši bezpečné a pohodlné sprístupnenie
škôlky autom.
- 12/a/11
- vybudovanie javiska pri Komunitnom centre – schválené (13 – 0 – 0)
- 12/a/12,13 – oprava strechy Základnej školy B.Bartóka a cca 100 m2 zateplenie stien
- schválené (13 – 0 – 0)
Ing. Dobis upozornila riadne dohliadnuť na kvalitu, pretože
prednedávnom opravená strecha na Jahodovej ulici už vyžaduje
reklamáciu.
Pán zástupca primátora predložil návrh na nového delegáta zriaďovateľa do Školskej
rady pri Materskej škole s vyuč.jazykom maďarským namiesto bývalého poslanca
PaedDr. Soókyho.
Ing. Pongrácz namietol, že nebola otvorená diskusia o tomto návrhu pred vykonaním
hlasovania a uviedol, že odvolaný by mohol byť iný delegát zriaďovateľa, pretože
p.Soóky ako riaditeľ Základnej školy by v školskej rade mohol byť užitočný.
Pán Mikóczy však uviedol, že ako riaditeľ nemusí spolupracovať s Materskou školou
cez školskú radu.
V tajnom hlasovaní zastupiteľstvo odvolalo PaedDr. Soókyho (10 – 3) a delegovalo
p. Ivana Polgára do Školskej rady pri Materskej škole s vyuč.jazykom maďarským
(7 – 6).
Pán primátor predložil návrh na tvorbu volebných obvodov a počty poslancov MsZ
pre volebné obdobie 2018 – 2022 (návrh č.14/a).
Ing. Pongrácz uviedol, že podľa jeho názoru by bolo účelné zriadiť viac obvodov, aby
práca poslancov bola adresnejšia, pán Mikóczy však vyslovil názor, že sme malé
mesto a môže sa každý poslanec venovať každej časti mesta. Pán primátor dodal, že by
sa mohla vzniknúť nerovná situácia, že poslanci v niektorých obvodoch by mali riešiť
značne odlišný počet problémov. Predložený návrh bol schválený (9 – 2 – 2).
Na návrh Ing. Vargovej zastupiteľstvo schválilo nové znenie uznesenia
č.5-MsZ/2018-14/a (návrh č.15/a,b) o predkladanie projektového zámeru k výzve
Budovanie CIZS (12 – 0 – 0).
Na návrh pána primátora zastupiteľstvo schválilo výročnú správu a účtovnú uzávierku
MPBH s.r.o. (13 – 0 – 0), opätovne predložený návrh na schválenie úverov (návrh
č.16/b,c) však zastupiteľstvo opätovne stiahlo z rokovania (13 – 0 – 0).
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komplikovala a naďalej očakáva stanovisko pána primátora v tejto veci. Mgr. Kórósi
považoval dodatočné schvaľovanie tiež za bezúčelové.
Na konci tohto programového bodu pracovné predsedníctvo predložilo návrh
MUDr. Vrezgovej vyčleniť 120 000,-€ z rozpočtu mesta na nákup RTG prístroja a tak
obnoviť funkčnosť RDG pracoviska na poliklinike do 30.8.2018.
MUDr. Vrezgová uviedla, že to doporučuje vyčleniť z rezervného fondu. Ďalej sa
nedá počkať, bez tohto pracoviska čo nevidieť odídu z mesta odborné ambulancie
a pre pacientov je to tiež neprijateľný stav.
Uvedomuje si, že to nie je úloha mesta zabezpečiť, ale inú možnosť už nemáme.
Pán Mikóczy upozornil, že mesto zakúpením a prevádzkovaním Polikliniky
vynakladalo dosť na zdravotníctvo. Než vložíme ďalšie financie, mali by sme počkať
ako dopadne posledný prísľub riaditeľky Nemocnice s poliklinikou.
Mgr. Kórósi navrhol presne definovať a zazmluvniť kto to bude prevádzkovať,
udržovať, ostatné náklady aj zisk.
Ing. Pongrácz navrhol riešiť zmluvne ako prevádzkovanie sanitky zakúpenú mestom
a navrhol predbežne schváliť predložený návrh.
V diskusii odzneli názory, že táto celá situácia s RTG je vydieranie mesta a že
v prípade schválenia navrhnutého uznesenia nemocnica určite odstúpi od sľubov.
Pán Görföl navrhol počkať do augustového zasadnutia, MUDr. Vrezgová však
požiadala vyžiadať do konca júla písomný prísľub NsP s dátumami, že ak mesto
pripraví technicky miestnosť, NsP dodá RTG prístroj.
Pracovné predsedníctvo na základe diskusie predložilo uznesenie v znení, aby súčasný
prevádzkovateľ dal písomné vyjadrenie do 15 dní na zakúpenie RTG zariadenia pre
Polikliniku vo Veľkom Mederi.
Takto predložené uznesenie bolo schválené (13 – 0 – 0).

14.

Diskusia
V diskusii MVDr. Dezider Bartalos upozornil na poškodenie dopravného značenia
na Ižopskej ceste.

15.

Záver
Pán primátor poďakoval za účasť, poprial príjemné letné prázdniny a pozval všetkých
na oslavy Dňa Svätého Štefana a uzavrel zasadnutie.

JUDr. Samuel Lojkovič
primátor mesta

