Zápisnica
napísaná z 3. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 16.4.2020
Pred začiatkom zasadnutia Mestského zastupiteľstva dňa 16.04.2020 boli referentom civilnej
ochrany mesta Veľký Meder vykonané nasledovné hygienické a protiepidemiologické
opatrenia: dezinfekcia rúk, rúška počas celého zasadnutia, ochranné rukavice počas celého
zasadnutia, meranie teploty, rozostupy min. 2 metre od seba a vyplnené čestné prehlásenie
o COVID-19.
Uvedené opatrenia boli realizované u primátora mesta, zástupkyne primátora mesta,
poslancov Mestského zastupiteľstva, prednostu MsÚ, zapisovateľa zápisnice, pracovníka
MsKS M. Corvina Veľký Meder, pracovníkov SPTv a šéfredaktora novín Veľkomederský
hlásnik.
Predmetné opatrenia boli prijaté z dôvodu mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky
vyhlásenej vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z
11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym
riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie.
V zmysle rozhodnutia Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky z dôvodu
preventívnych opatrení proti šíreniu respiračného ochorenia vyvolaného novým korona
vírusom COVID-19, bolo dňa 23. marca 2020 prijaté opatrenie č. OLP/2731/2020, ktorým sa
zakazuje sa všetkým organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej,
spoločenskej či inej povahy do odvolania.
Z vyššie uvedených dôvodov nebol umožnený vstup verejnosti do rokovacej miestnosti.
Zásada verejnosti v zmysle § 12 ods. 8, prvej vety zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov bola splnená vyhotovením audio - vizuálneho záznamu
zo zasadnutia a jeho zverejnením na káblovej televízii, na webovom sídle mesta, resp. iným
vhodným spôsobom dňa 17.4.2020.
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 pána Jozefa Sziszáka.

-2Pracovné predsedníctvo bolo schválené v zložení Mgr. Ildikó Laposová a Ing. Gejza
Kórósi.
Pán primátor konštatoval, že dnešné zasadnutie sa koná v mimoriadnej situácii a za
mimoriadnych podmienok podľa odporúčania príslušných orgánov v súvislosti
s pandémiou ochorenia COVID-19. Kvôli opatreniam vyhlásených pre obdobie
8.4. - 13.4.2020 bolo potrebné presunúť termín zasadnutia z 9.apríla na dnešný deň.
Pán primátor informoval verejnosť o aktivitách svojich, aj celého úradu
a dobrovoľníkov za uplynulý mesiac v súvislosti s pandémiou koronavírusu.
Informoval, že sledoval a úzko spolupracoval s okresnými, ale aj so štátnymi
protiepidemiologickými orgánmi. Menovite poďakoval Mgr. Hodosimu a
Mgr. Rudickému za odbornú pomoc.
V našom meste evidovali doteraz jedného nakazeného, ten je však už uzdravený, ani
v „pionierskom tábore“ zriadenom na karanténu neevidujú pozitívneho pacienta.
Dodal, že ten objekt je vo vlastníctve štátu a nemali sme možnosť sa vyjadriť
k zriadeniu tejto karantény.
Mesto ponúklo pre epidemiologické účely sanitku zakúpenú mestom.
Konštatoval, že pandémia bude mať aj ťažké ekonomické dôsledky, už teraz sa
predpokladá, že naše mesto dostane v tomto roku od štátu cca o 1,5 mil. eur menej.
Požiadal preto občanov disciplinovane uhrádzať vyrúbené miestne dane, rôzne
poplatky a nájomného .
Uviedol, že úrad vychádza v ústrety dôchodcom pri platení poplatkov a upozornil na
potrebu súčinnosti vo všetkých oblastiach a na dodržanie predpísaných opatrení.
Za spoluprácu pri distribúcii rúšok poďakoval Mgr. Zsuzsanne Balogh, Tamásovi
Ollému, Zväzu dôchodcov a všetkým dobrovoľníkom.
Pán primátor konštatoval, že sú pozastavené všetky investičné akcie mesta a prisľúbil
urobiť maximum za zachovanie pracovných miest.
V súvislosti s dnešným zasadnutím požiadal poslancov zvládnuť to v čo najkratšom
čase.
Ohľadne potvrdenia vetovaného rozpočtu podľa návrhu poslancov požiadal
zastupiteľstvo vzhľadom na vzniknutú situáciu, keď už prakticky je to celé neaktuálne
a protizákonné – dnes nepotvrdiť, už sa pripravuje nový rozpočet podľa reálnych čísiel
a môže zastupiteľstvo o tom rozhodovať na najbližšom zasadnutí.

2.

Predloženie programu zasadnutia
Program zasadnutia podľa pozvánky bol schválený (10 – 0 – 0).
Na návrh Mgr. Vargu zastupiteľstvo ako programový bod č.5 schválilo zaradiť aj
Voľné návrhy (10 – 0 – 0).
Pán primátor navrhol hlasovanie o potvrdení vetovaného rozpočtu stiahnuť
z rokovania.
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Ing. Néveri vyslovil názor, že v súčasnej situácii je najhoršie nemať žiadny rozpočet,
pán primátor však odvetil, že práve vďaka krízovej situácii provizórium v ničom
neprekáža.
Návrh pána primátora nebol schválený (1 – 1 – 8).

3.

Potvrdenie vetovaných uznesení
Vetované uznesenia z 2. zasadnutia MsZ dňa 4.3.2020 č. 8/b, 10/a a 19/a boli
potvrdené (9 – 1 – 0).

4.

Majetkovoprávne operácie
Pán primátor predložil návrh – zámer prenajať priestory pracoviska pre RTG pre
nájomcu Medic-um, s.r.o.
Odpovedajúc Ing. Balázsovi uviedol, že nájomná zmluva sa uzatvára na 1 rok, potom
sa prehodnotia podmienky spolupráce, aby boli jednotné v celom objekte. Po
plánovanej rekonštrukcii budovy Polikliniky sa prehodnotia aj režijné náklady
u všetkých nájomcov, aby boli čo najoptimálnejšie.
Odpovedajúc Ing. Pongráczovi informoval, že nájomca má dohody so zdravotnými
poisťovňami.
Vybaviť potrebné povolenia a zahájiť prevádzkovanie RTG odhaduje do 2-3 týždňov
od podpísania nájomnej zmluvy.
Ing. Kórósi požiadal konečnú verziu zmluvy pred podpísaním rozposlať poslancom.
Zámer prenájmu bol schválený (10 – 0 – 0).
K bodu 4/b pán primátor uviedol, že hoci formálne, ale je to povinné uznesenie.
Mgr. Varga navrhol, odvolávajúc sa na nález prokurátora v tejto veci nepoužiť
„poveruje“, ale „žiada“ primátora, Ing. Pongrácz však poznamenal, že s poverením
nemá žiadny problém.
Nakoniec predložené uznesenie bolo schválené (10 – 0 – 0).
Pán primátor predložil návrh na zrušenie uznesenia MsZ č.5-MsZ/2017-13/a
o stanovení konkrétnej ceny 25,-€/m2 pozemkov priemyselného parku.
Ing. Néveri navrhol počkať so zrušením uznesenia, kým nebude stanovená nová cena,
pán primátor však odvetil, že rokovanie so záujemcami by uľahčilo, keby nebolo
aktuálne toto uznesenie, o konečnej cene aj tak rozhodne zastupiteľstvo.
Mgr. Varga navrhol čo najskôr vypísať verejné obstarávanie, získať referencie
o záujemcoch, obálky s návrhmi otvoriť za účasti min. 5 poslancov, atď.
Pán primátor požiadal tieto podmienky verejného obstarania predložiť písomne.
Ing. Balázs navrhol ukončiť diskusiu a čo najskôr pristúpiť k realizácii predaja
pozemkov priemyselného parku.
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Návrh na zrušenie uznesenia nebol schválený (0 – 7 – 3).

5.

Voľné návrhy
Na výzvu primátora mesta prvé uznesenie podľa prílohy č.1 o zmene a doplnení Zásad
hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta predložil Ing. Peter Balázs.
Predložené uznesenie – bod a) a b) bolo schválené (8 – 2 – 0).
Návrhy uznesení podľa prílohy č.2 :
- zrušenie uznesenia o poverenej osobe zvolávať zasadnutie – schválené (10 – 0 – 0),
- poverenie Ing. Pongrácza zvolávaním zasadnutia MsZ – schválené (10 – 0 – 0),
- voľba Mgr. Albina Vargu za predsedu finančnej komisie, voľba Ing. Petra Balázsa za
člena finančnej komisie
a Ing. Balázsa a Daniela Barcziho za členov Dozornej rady pri Termál s.r.o.
so súhlasom menovaných formou verejného hlasovania – schválené (10 – 0 – 0).
Následne na návrh Mgr. Vargu zastupiteľstvo vzalo na vedomie, že pani Sobeková sa
vzdala funkcie člena a predsedu finančnej komisie (10 – 0 – 0).
Ing. Balázs predložil návrh uznesení podľa prílohy č.3 o predĺžení splatnosti
uhrádzania nájomného pre Termál s.r.o.
Predložený súbor uznesení bol schválený (9 – 1 – 0).
Ďalej predložil súbor uznesení podľa prílohy č.4 o vyplatení alikvotných čiastok
schválených dotácií žiadateľom – schválené (10 – 0 – 0).
Pán primátor predložil návrh skupiny poslancov na poskytnutie návratnej finančnej
výpomoci pre TSM vo výške 130 000,-€ a pre Termál s.r.o. vo výške 200 000,-€.
V diskusii Ing. Pongrácz upozornil, že sa to nesmie hradiť priamo z rezervného fondu,
Ing. Néveri to nazval len preskupením finančných prostriedkov v danom kalendárnom
roku.
Mgr. Ildikó Laposová súhlasila, chcela by však vidieť zápisnicu Dozornej rady pri
Termál s.r.o. a upozornila, že už aj schválené predĺženie splatnosti nájomného je
200 tisícová pomoc pre Termál s.r.o.
Mgr. Varga poznamenal, že podľa informácií od konateľa Termál s.r.o. túto sumu by
potrebovali na preklenutie obdobia, než dostanú výpomoc od štátu.
Pán primátor vyzval prítomných členov dozorných rád, aby zaujali stanovisko
k finančným problémom mestských podnikov a predložili návrh na revitalizáciu TSM.
Odpovedajúc Ing. Pongráczovi podčiarkol, že za hospodárenie podnikov je v plnej
miere zodpovedný konateľ a nie valné zhromaždenie.
Mgr. Varga požiadal primátora predložiť písomne, aké informácie žiada od dozorných
rád.
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Finančná výpomoc pre TSM a Termál s.r.o. bola schválená (9 – 1 – 0).

6.

Záver
Pán primátor poďakoval za účasť a uzavrel rokovanie.

Gergő Holényi
primátor mesta

