Zápisnica
napísaná z príležitosti 8. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 17.10.2018

Predsedajúci :

JUDr. Samuel Lojkovič, primátor mesta

Prítomní :

podľa prezenčnej listiny

Overovatelia zápisnice :

Mgr. Zalán Kórósi
MVDr. Dezider Bartalos

Zapisovateľ :

Ing. Ladislav Jankó

1.

Otvorenie
Pán primátor pozdravil prítomných a konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Za overovateľov zápisnice vymenoval Mgr. Zalána Kórósiho a MVDr. Dezidera
Bartalosa.
Pracovné predsedníctvo bolo schválené v zložení Dénes Mikóczy, Viliam Görföl
(9 – 0 – 0).

2.

Predloženie programu rokovania
Zverejnený program rokovania bol schválený bez diskusie (9 – 0 – 0).

3.

Kontrola plnenia uznesení
Správa hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ (príloha č.1) vzalo zastupiteľstvo
na vedomie bez diskusie (9 – 0 – 0) podobne ako aj správu o finančnej kontrole
u mestskej polície (10 – 0 – 0).
Na návrh hlavného kontrolóra zastupiteľstvo zrušilo uznesenie č.3-MsZ/2012-4/c
(8 – 1 – 0) pre jeho neaktuálnosť.

4.

Správa primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta
Pán primátor referoval o významnej akcii 1.septembra, keď naše mesto bolo
organizátorom slávnostného zahájenia školského roku na maďarských školách na
Slovensku.
15.septembra bolo mesto spoluorganizátorom spolu s Pro Megere Lečofestu
a slávnostného ukončenia letnej sezóny na Promenáde.
17.septembra zasadala mestská volebná komisia, bola zaregistrovaná každá kandidátna
listiny, teraz už je známe aj poradie kandidátov na hlasovacom lístku.
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kandidátov zatiaľ nikto neorganizuje.
V septembri sa v MsKS konal festival dôchodcov okresu a tradičná výsadba
stromčekov v Základnej škole B.Bartóka s vyuč. jazykom maďarským.
2.októbra k nám zavítal nový veľvyslanec Srbska na Slovensku. Navštívil srbský
cintorín a poďakoval za riadnu starostlivosť zo strany mesta.
Z rokovaní v uplynulom období pán primátor na prvom mieste spomenul výsledky
dosiahnuté v súvislosti so zaobstaraním nového RTG prístroja. Informoval, že sa
podarilo zohnať v Nitre 2 roky odstavený, ale plne funkčný digitálny prístroj za
prijateľnú cenu 24 788,- €. Nebudeme teda čakať ďalej na NsP, kúpime si to sami,
samozrejme s tým, že prevádzkovať bude NsP Dunajská Streda. Nasleduje technická
predpríprava samotnej miestnosti, certifikácia a hygienické povolenie.
Bohužiaľ s autobusovou stanicou je všetko po starom, preto sa rozhodol dať každý
týždeň vypratať nástupište a okolie na náklady mesta.
Pán primátor spomenul ešte po 2 rokoch znovu zverejnené poradie Transparency
Internacional o transparentnosti obcí Slovenska, kde z posledného (100.) miesta sme
sa za posledné dva roky prebojovali na 84.miesto. Náš Veľkomederský hlásnik však
umiestnili na posledné miesto. Ani naďalej neuznáva hodnotenie tejto organizácie, ich
objektivitu a uviedol porovnanie s inými obecnými periodikami s naším. Rokovania,
uznesenia, zmluvy, faktúry našej samosprávy sú riadne zverejnené – považuje činnosť
samosprávy za dostatočne transparentnú.
Ako pozitívnu správu označil zahájenie rekonštrukcie cesty medzi Dolným Štálom
a Topoľníkmi, aby mohla byť presmerovaná kamiónová doprava v súčasnosti
prechádzajúca cez Okoč a Veľký Meder.
Správu primátora mesta zastupiteľstvo vzalo na vedomie (12 – 0 – 0).

5.

Interpelácie poslancov
Odpovedajúc MUDr. Vrezgovej pán primátor prisľúbil dohliadnuť, aby rekonštrukcia
RDG pracoviska prebehla čo najrýchlejšie. MUDr. Vrezgová požiadala informovať
dotyčných lekárov o požiadavkách na ich výpočtovú techniku, aby sa tiež mohli
pripraviť včas.
Ing. Hervay dodal, že schválených 40 000,- € na rekonštrukciu obsahuje aj zriadenie
vnútornej informačnej siete.
Na podnet Ing. Pongrácza sa zastupiteľstvo dohodlo vyčleniť predmetných 24 788,-€
na kúpu RTG prístroja samostatným uznesením.
Pán Sziszák požiadal p. Bobkoviča o informáciu, prečo zrušil účet MŠK zriadený na
poskytnutie 2% príspevkov z daní pre futbal.
Pán Bobkovič uviedol, že po vzdaní sa funkcie predsedu futbalového zväzu, pretože to
bol účet zriadený s jeho osobnými údajmi.
Pán Sziszák sa ďalej opýtal pána primátora, kto zodpovedá za určenie poradia
investičných akcií, pretože tie sa nevykonávajú podľa poradia určeného mestským
zastupiteľstvom.
Pán primátor prisľúbil vysvetlenie v príslušnom bode programu rokovania.

-3Ing. Néveri poďakoval za písomnú odpoveď pána primátora na jeho interpelácie,
naďalej však spochybňuje odôvodnenosť 50% pridanej hodnoty cien TSM pri prácach
pre mesto a ani zaobstarané ceny pri investíciách termálneho kúpaliska.
Pán primátor dodal, že jeho odpovede ešte doplnia konatelia vo svojich správach
a k ukončenej kontrole úradu pre verejné obstarania – bez pokuty – sa nemá čo
vyjadrovať.

6.

Analýza školských a predškolských zariadení mesta – správa riaditeľov škôl o činnosti
Informáciu a správu za ZUŠ J.Janigu (príloha č.3/a) predniesla riaditeľka p. Margita
Krausová.
Mgr. Laposová požiadala primátora v správe spomenutú rekonštrukciu podlahy
vykonať ešte v tomto roku.
Správu o stave Materskej školy s vyuč.jazykom maďarským (príloha č.3/b) predniesla
riaditeľka Mgr. Mária Krascsenicsová, zvlášť poďakovala za nové parkovisko
a prístupovú cestu k škôlke.
Informáciu o pripravenosti a stave Materskej školy s vyuč.jazykom slovenským
(príloha č.3/c) predniesla riaditeľka Mgr. Beáta Katona.
O výsledkoch a stave Základnej školy J.A.Komenského informovala zástupkyňa Mgr.
Jana Novotná (príloha č.3/d). Požiadala zvlášť o pomoc zriadiť prístrešok pre bicykle
a vymeniť podlahu v kuchyni.
Správu o výsledkoch a pripravenosti Základnej školy B.Bartóka s vyuč. jazykom
maďarským predniesol riaditeľ PaedDr. Marian Soóky (príloha č.3/e).
Poďakoval za úspešnú spoluprácu všetkým prítomným predstaviteľom školských
zariadení.
Mgr. Laposová tlmočila upozornenie finančnej komisie, aby príslušné VZN mesta boli
zosúladené s rozpočtom mesta.
Pán primátor dodal a pochválil školské zariadenia, že sa snažia zabezpečiť niektoré
činnosti a rozvoj zariadení aj z dotácií predkladania projektov.
Pán Görföl za pracovné predsedníctvo informoval, že aj správa CVČ (príloha č.3/f)
bola predložená písomne.
Predložené správy zastupiteľstvo vzalo na vedomie (11 – 0 – 0).

7.

Návrh VZN č.4/2018 o určení názvu novovytvorených ulíc mesta
Predložený materiál (príloha č.4) spracovaný Ing. Ladislavom Jankó komentoval pán
zástupca primátora. Uviedol, že navrhnuté názvy ulíc č.2 (Tibor Ág) a 4 (Lajos
Kazinczy) sú výsledkom rokovaní kultúrnej komisie a názvoslovnej komisie.

-4Všeobecne záväzné nariadenie č.201 bolo schválené bez diskusie (12 – 0 – 0).

8.

Kronika mesta 2017
Predloženú opravenú verziu kroniky (príloha č.5) komentovala Ing. Ildikó Laposová,
predsedkyňa dejepiseckej komisie.
Informovala, že pôvodne zverejnený materiál bol doplnený komisiou na základe
doteraz predložených pripomienok, prípadné ďalšie pripomienky sa zapracujú do textu
kroniky na ďalšom zasadnutí komisie.
Pán Mikóczy sa vyslovil tiež za ďalšie doplnenie zvlášť kultúrnymi organizáciami.
Súhrnný zápis predloženej kroniky zastupiteľstvo schválilo bez diskusie (12- 0 – 0).

9.

Vyhodnotenie investičných akcií mesta za rok 2018
Predložený písomný materiál (príloha č.6) komentoval Ing. Juraj Hervay, vedúci
odboru výstavby. Nedodržanie plánovaného poradia odôvodnil rôznou náročnosťou
prípravy jednotlivých investícií, ale ubezpečil, že sa do konca roka vykoná
rekonštrukcia parkoviska na Sídl.M.Corvina a aj kanalizácia na Lastovičkovej ulici.
Reagujúc na poznámku Ing. Pongrácza uviedol, že na trase plánovaného teplovodu
bude parkovisko ľahko rozoberateľné bez následkov.
Pán primátor poďakoval za správu a konštatoval, že napriek obavám na začiatku roka
sa na úseku investícií toho urobilo dosť.
Predloženú správu zastupiteľstvo vzalo na vedomie (12 – 0 – 0).

10.

Pracovná verzia rozpočtu mesta na rok 2019
Pán primátor Ing. Kornéliou Laposovou pripravený materiál (príloha č.7) predložil na
diskusiu poslancom a komisiám.
Materiál zastupiteľstvo vzalo na vedomie (12 – 0 – 0).

11.

Informatívna správa riaditeľov mestských podnikov o činnosti a hospodárení
Hospodárske výsledky Termál s.r.o., vývoj návštevnosti a stav úverov prezentoval
konateľ spoločnosti Mgr.Zalán Kórósi (príloha č.8/a). Konštatoval, že tento rok
zaznamenávajú rekordnú návštevnosť a reagujúc na otázky Ing. Pongrácza ubezpečil,
že spoločnosť nemá problémy so splácaním úveru.
Pán Görföl dodal, že vďaka novým investíciám počítajú s trvale sa zvyšujúcou
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motiváciu zamestnancov.
Ing. Néveri uznal výsledky a rozvoj Termál s.r.o., konštatoval však, že vedenie
spoločnosti dosahuje úspechy z verejných financií a že rozvoj a dobré finančné
kondície kúpaliska sa nepremietnu do rozvoja mesta, napr. nie sú peniaze na nadčasy
mestskej polície alebo je problém si zaobstarať RTG prístroj.
Pán primátor odmietol tvrdenia Ing. Néveriho a považuje jeho vystúpenie za volebnú
kampaň.
Výsledkami hospodárenia MPBH s.r.o. oboznámila prítomných konateľka spoločnosti
Ing. Ildikó Dobis (príloha č.8/b).
Odpovedajúc Ing. Pongráczovi vysvetlila systém splácania úveru na geotermálny
projekt. Osud a splácanie úveru za parkovisko ešte nie je doriešené. Ubezpečila ďalej,
že Ing. Pongráczom spomenuté nedostatky zo zápisnice Úradu pre verejné obstaranie
sú doriešené, kontrola bola uzavretá bez pokút.
Nasledovala výmena názorov medzi Ing. Néverim tvrdiacim, že valné zhromaždenie
nekontroluje svojich vedúcich ako hospodária s verejnými financiami pri verejných
obstaraniach a pánom primátorom, ktorý ubezpečil každého, že všetky obstarania
mesta sú verejné a práce, hlavne vykonané TSM sú vykonané za najnižšie možné
ceny.
Odpovedajúc p. Sziszákovi ohľadne vyvýšeného kanalizačného poklopu uprostred
parkoviska Ing. Ildikó Dobis konštatovala, že parkovisko pri detskom ihrisku
nerealizoval MPBH – je to pochybenie projektu alebo zhotoviteľa.
Pán Ivan Bobkovič, konateľ MŠK Veľký Meder, s.r.o. namiesto správy len
konštatoval, že spoločnosť v zmysle rozhodnutia valného zhromaždenia od mája
nevykonáva žiadnu činnosť.
Správu o výsledkoch a vývoji TSM Veľký Meder s.r.o. nie len za posledný rok
prezentoval konateľ Mgr. Norbert Magyarics (príloha č.8/c).
Ing. Pongráczovi na jeho otázku ohľadne príjmov spoločnosti od mesta prisľúbil
písomnú odpoveď.
Mgr. Laposová požiadala TSM dohliadnuť na stav detských ihrísk a tlmočila
požiadavku riaditeľky CVČ o vylepšenie verejného osvetlenia v okolí areálu CVČ.
Pán primátor na konci tohto programového bodu reagujúc na niektoré témy na
facebooku informoval, že zahraničné rekreácie zamestnancov termálneho kúpaliska sa
riešia v rámci starostlivosti o zamestnancov a z financií riadne tvorených pre tieto
účely. Informoval ďalej, že chodníky TSM robí pre mesto za 54,-€/m2 s DPH oproti
cenníkovej všeobecnej cene 94,-€/m2.
Správy konateľov mestských podnikov zastupiteľstvo vzalo na vedomie (8 – 0 – 0).

12.

Majetkovoprávne operácie
Návrhy uznesení predložila Mgr. Gabriela Fabulyová, vedúca ekonomického odboru.

-6Návrh č. :
- 11/a,b – zámena pozemkov pri cyklotrase a zrušenie pôvodného uznesenia
s odporúčaním komisie majetku mesta bola schválená (8 – 0 – 0),
-11/c,d – určenie prenájmu nebytových priestorov a prenájom týchto priestorov pre
VIZA o.z. s odporúčaním komisie majetku mesta bolo schválené (8 – 0 – 0),
- 11/e,f – určenie prenájmu nehnuteľnosti a prenájom pre o.z. SERMO POPULA
s odporúčaním komisie majetku mesta a kultúry bol schválený (8 – 0 – 0),
- 11/g – zmena uznesenia vo veci školského internátu Obchodnej akadémie bola
schválená (8 – 0 – 0).

13.

Voľné návrhy
Na návrh pracovného predsedníctva zastupiteľstvo vzalo na vedomie, že náčelník
mestskej polície, PhDr. Alexander Egrecký sa vzdal tejto funkcie. Ing. Pongrácz
požadoval od pána primátora vysvetlenie ohľadne dôvodov vzdania sa funkcie
p. Egreckého – nevyplatenie nadčasov.
Pán primátor navrhol túto otázku postúpiť hlavnému kontrolórovi mesta.
Ing. Kornélia Laposová predložila návrh na navýšenie príspevku na stravovanie žiakov
Základnej školy B.Bartóka kvôli zvýšeniu ceny prevádzkovateľom (Obchodná
akadémia) školskej jedálne.
Predložený návrh a rozpočtové opatrenie bolo schválené (8 – 0 – 0).
Na návrh p. Mikóczyho zastupiteľstvo schválilo predkladanie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v projekte „Wifi pre teba Veľký Meder“ (8 – 0 – 0).
Pán primátor na základe diskusie na začiatku zasadnutia predložil návrh na schválenie
kúpy RTG prístroja v cene 24 788,-€ podľa znaleckého posudku. V rámci diskusie
vedúca finančného oddelenia uviedla, že to môže byť realizované z nevyužitej
finančnej výpomoci pre termálne kúpalisko vo výške 60 000,-€.
Návrh na kúpu RTG prístroja a rozpočtové opatrenie navrhnuté vedúcou finančného
oddelenia bolo schválené (8 – 0 – 0).

14.

Diskusia
Odpovedajúc na otázku p.Horvátha pán primátor informoval, že pomník na srbskom
cintoríne k 100.výročiu ukončenia 1.svetovej vojny financuje mesto, nové oplotenie
s menami pochovaných na cintoríne srbská strana.
Ohľadne spôsobu prevádzkovania RTG prístroja uviedol, že môže byť na spôsob
prevádzkovania sanitky kúpenej mestom.
Pán Horváth namietol, prečo mesto udržuje poriadok na autobusovej stanici a požiadal
vylúčiť stranícku politiku z práce samosprávy.
Pán Meliško ponúkol mestu pomoc skupiny podnikateľov pri zaobstaraní RTG
prístroja na spôsob dobrého príkladu zo Šurian.
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alebo predaj polikliniky a využiť za týmto účelom uvoľnenú budovu detského
domova.
Pán Tamás Nagy sa opýtal hlavného kontrolóra, či je podľa neho naozaj všetko v
poriadku u mestskej polície, ohľadne nevyplatených nadčasov, pracovných zmlúv
a pod. Upozornil, že príslušník mestskej polície sám nemôže vykonať zákrok.
Pán hlavný kontrolór súhlasne s pánom primátorom informovali, že podľa dohody
z roku 2016 príslušníci mestskej polície namiesto zápočtu nadčasov sú zaradení do
vyšších platových tried.
Na otázku p. Nagya ohľadne príjmov termálneho kúpaliska z prevádzkovania
parkoviska p. Görföl prisľúbil údaj na nasledujúcom zasadnutí.

15.

Záver
Pán primátor pripomínajúc ďalšiu tému zo sociálnych sietí – zánik maďarského
gymnázia – konštatoval, že za to už vôbec nemôže mesto, patrí to pod VÚC a uviedol
na správnu mieru aj mieru zadlženosti mesta 12,97% oproti fámam na facebooku 40%.
Ubezpečil ďalej, že každý cent z úverov sa venuje na rozvoj mesta.
Pán primátor poďakoval každému za vykonanú prácu za uplynulé 4 roky a poprial
k voľbám veľa úspechov a uzavrel rokovanie.

JUDr. Samuel Lojkovič
primátor mesta

