Zápisnica
napísaná z príležitosti 7. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 22.8.2018

Predsedajúci :

JUDr. Samuel Lojkovič, primátor mesta

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

Jozef Sziszák
Ivan Polgár

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

Otvorenie
Pán primátor pozdravil prítomných a konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Za overovateľov zápisnice určil pána Jozefa Sziszáka a Ivana Polgára .
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). Pán hlavný
kontrolór zvlášť pripomenul interpeláciu Ing. Pongrácza , ktorú zodpovedá pán
primátor na dnešnom zasadnutí ako aj stav rokovaní vo veci RTG
a súhlasil s poznámkou Ing, Pongrácza o chybnom čísle jedného uznesenia v texte.

4.

Správa primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta
Pán primátor odpovedajúc na interpeláciu o verejnom obstarávaní prác vykonávajúce
TSM konštatoval, že zákon pripúšťa obstaranie pre mestské podniky na základe
interných smerníc. Ďalšie otázky zodpovie na nasledujúcom zasadnutí.
Z najdôležitejších udalostí spomenul návštevu ministra dopravy p. Árpád Érseka
v našom meste – ktorý prisľúbil postupnú opravu našich ciest od odbočky na Medveďov
a časom aj presmerovanie kamiónov na trasu Topoľníky – Dolný Štál.
Po odstúpení mesta od kúpy areálu SAD na rokovaní dňa 2.7. dostal informáciu, že SAD
na autobusovej stanici ponechajú prevádzkovať 2.nástupište, prvé nástupište a hlavnú
budovu ohradia a postupne zbúrajú.
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kandidátka – Mgr. Mária Krascsenicsová, ktorej už odovzdal aj vymenovací dekrét.
Dňa 14.7.2018 sa konala výstava obrazov Márii Reichelovej v stredisku Zväzu telesne
postihnutých v našom meste.
Dňa 21.7.2018 sa konal tradičný šachový turnaj dôchodcov v MsKS a v ten istý deň
zastihla naše mesto nezvyčajne silná búrka.
V tejto súvislosti pán primátor informoval poslancov, že podal trestné oznámenie na
ZSVS pre nečinnosť – neprevádzkovanie včas odsávacieho zariadenia, čo zapríčinilo
nemalé škody v meste, zaplavením pivníc v majetku občanov i mesta.
O neodbornom resp. oneskorenom spustení týchto zariadení sa presvedčil osobne, a má
aj niekoľko dôkazov.
Dňa 9.8.2018 sa konala kontrola z okresnej prokuratúry u opatrovateľskej služby-bez
negatívnych záverov.
Pán primátor konštatoval, že v dňoch 16.-19.8.2018 prebehli v meste oslavy Dňa Sv.
Štefana dôstojne a úspešne s pestrými programami a poďakoval každému
z organizátorov, technického zabezpečenia a všetkým účastníkom.
Z investícií v letných mesiacoch spomenul finišujúcu akciu – výmenu okien ZŠ
B.Bartóka s VJM, pripravuje sa parkovisko a prístupová cesta k MŠ s VJM a bol
vyhotovený chodník na Priemyslovej ulici.
Dodal, že na vybavenie ZŠ B.Bartóka s VJM mesto vďaka úspešnému projektu získalo
180000,00 EUR.
Pán primátor na záver informoval, že dnes ráno konečne obdržal list riaditeľky NsP
Dunajská Streda, podľa ktorého analógové RTG zariadenie legislatíva už neumožňuje
inštalovať, ale ak mesto pripraví technické podmienky miestnosti pre digitálne
zariadenie, oni budú pokračovať v prevádzkovaní RDG pracoviska.
Ing. Pongrácz namietal, že od rána im tento list mohol byť zaslaný a MUDr. Vrezgová
sa po prečítaní celého listu vyjadrila skepticky, pretože „kúpu digitálneho prístroja“
riaditeľka v liste vôbec nespomína.
Pán primátor naopak optimisticky chápe list, ako prísľub na spoluprácu. Ing. Néveri
súhlasil, nezávisle na tom, ako a kto zaobstará RDG prístroj, pripraviť ako vlastník tú
miestnosť podľa určených technických kritérií
Správu primátora mesta zastupiteľstvo vzalo na vedomie (12-0-0).

5.

Interpelácie poslancov
Úvodom p. Polgár a p. Magyarics konatelia TSM podali vysvetlenie Ing. Pongráczovi
ohľadne nesúladu súm na zverejnených faktúrach na webe a vykázaných sumách
v rozbore TSM.
Ing. Pongrácz trval na tom, že na webovej stránke zverejnené zmluvy sú v inej sume,
ďalej sa opýtal prečo sa povolila výstavba čerpacej stanice na úkor parkoviska pri OD
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musia zriadiť namiesto zrušených 18 nových parkovacích miest. Pán Mgr. Kórósi sa
opýtal na stanovisko komisie výstavby, nedostal však odpoveď.
Pán Bobkovič sa opýtal na stav elektrifikácie záhradkárskej osady za Gagarinovou
ulicou. Mgr. Fabulyová a pán Mikóczy vysvetlili, že sľúbenú pomoc mesto poskytlo
v plnom rozsahu, konkrétne zapojenia už musia vybaviť vlastníci osobne so ZSE.
Pán Bobkovič požiadal ďalej udržiavať chodníky v lesoparku. Pán Mikóczy odpovedal,
že robíme, čo môžeme, ako príklad uviedol skromný , ale čistý a použiteľný verejný
záchod v centrálnom parku.
Odpovedajúc MUDr. Vrezgovej ďalej informoval, že vo veci stavu cesty 63 na
Bratislavskej ulici bol pozvaný a osobne sa presvedčil generálny riaditeľ SSC a prisľúbil
na jeseň rekonštrukciu začínajúcu od odbočky na Medveďov a dovtedy dvojtýždenne
vykonať kontrolu a lokálne opravy.
6.

Zmena rozpočtu v oblasti finančných operácií.
Návrhy rozpočtových opatrení investičného charakteru odôvodňovala Ing. Zlatica
Vargová, vedúca odd. výstavby. Mgr. Kórósi za komisiu MM odporúča schváliť v
zásade všetky návrhy, na otázku Ing. Dobis, Ing. Laposová, vedúca finančného odd.
uviedla, že po vykonaní všetkých predložených opatrení na rezervnom fonde mesta
ostáva stále 280000,00 EUR.
Návrh číslo
- 5/a/1,2
- rekonštrukcia miestnej komunikácie v Ižope – schválené (12-0-0)
- 5/a/3,4
- rekonštrukcia Podlesnej ulice
- schválené (12-0-0)
- 5/a/5,6
- verejné osvetlenie na Čičovskej ulici
- schválené (11-0-0)
- 5/a/9,10
- rekonštrukcia vstupnej časti vojnového tábora a cintorína bola
podrobnejšie vysvetlená. Akcia je pripravená k 100. výročiu konca
1.svetovej vojny a zahŕňa úpravu a výstavbu zámkovej dlažby vyššej
triedy na 350m2 plochy a výstavby 8 metrovej pamätnej steny
s mramorovými tabuľami všetkých národov, od ktorých evidujeme obete
u nás. Pán Sziszák uviedol, že komisia výstavby nemá námietky, len
z hľadiska dôležitosti by riešil skôr údržbu napr. MŠ. P.Mikóczy
upozornil na to, že musíme cítiť zodpovednosť za ľahostajný
a nedôstojný prístup vedenia mesta za socializmu, kedy sa o tento
cintorín nikto nestaral a stalo sa z neho úlžisko nelegálneho odpadu ktoré
považuje za zhanobenie hrobov zajatcov z I.Sv.vojny.
Ing. Pongrácz ako gesto považuje za správne toto dielo, len cenovo je to
trochu prehnané. Nasledovala diskusia o prípadnom znížení nákladov,
zároveň Ing. Hervay popísal podrobne architektonický návrh. Pán Görföl
konštatoval, že aj keby sa vynechali niektoré prvky, náklady by sa
výrazne neznížili, nech sa to schváli tak, ako je.
Predložený návrh bol schválený (8-3-0)
Nasledovala krátka prestávka.
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7.

-5/a/11

- po krátkej diskusii na návrh pracovného predsedníctva uznesenie
doplnené o výraz „a spolufinancovanie“ bolo schválené (12-0-0).

-5/a/12

- zmena uznesenia bola schválená (12-0-0)
Pán primátor doplnil, že sa nemôžeme zúčastniť pôvodného projektu
o 700000,00 EUR pretože dvaja lekári nepodpísali potrebné vyjadrenie.

-5/a/13,14

- navýšenie pôvodných 20000,00 EUR na 40000,00 EUR na
rekonštrukciu RDG miestnosti bolo schválené (12-0-0).

-5/a/15,16

- 1. etapa prestavby bývalého zdravotného zariadenia pri MŠ na nám. B.
Bartóka bola tiež podrobnejšie vysvetlená. Jedná sa za uvedených
200000,00 EUR o zachovaní stavu budovy, výmena strechy,
rekonštrukcia stien a zavedenie nových rozvodov elektriny, vody
a kúrenia. Ing. Hervay dodal, že pôvodný rozpočet celého diela
460000,00 EUR môžeme znížiť až o 100000,00 EUR. Ing. Néveri
navrhol popri vymenovaných funkcií budovy galérie, zriadiť aj kaviareň.
P.Mikóczy upozornil na to že v našom meste absentuje takéto zariadenie,
takúto viacúčelovú budovu, mesto ktoré ročne navštevuje viacstotisíc
turistov, ako aj potreby študujúcej mládeže, prihliadnúc na kultúrne
a spoločenské potreby obyvateľstva, budova, ktorá by zabezpečovala
miesto pre mestskú galériu, miestopisné múzeum, turistické informačné
stredisko potrebu a má naozaj oprávnenosť. Pán Sziszák aj v tomto
prípade spochybnil uprednostniť túto investíciu, Mgr. Laposová
upozornila, že pôvodne sme to plánovali rekonštruovať z dotácií a Ing.
Pongrácz namietal tak unáhlene sa o tom rozhodnúť a upozornil na
chátrajúcu pred nedávnom odkúpenú bývalú predajňu. Pán Görföl
navrhol schváliť a tým vlastne zahájiť skrášlenie centra mesta.
Zmena investičného plánu bola schválená (7-4-1) a následne aj
rozpočtové opatrenie (7-5-0).

Konsolidačná a výročná správa mesta Veľký Meder za rok 2017.
Písomný materiál (príloha č.2) predložila Ing. Kornélia Laposová, vedúca finančného
oddelenia.
Správu zastupiteľstvo vzalo na vedomie bez diskusie. ( 11-0-0).

8.

Monitorovacia správa mesta Veľký Meder k 30.6.2018.
Písomný materiál (príloha č. 3) predložila Ing. Kornélia Laposová, vedúca finančného
oddelenia.
Správa bola schválená bez diskusie. (11-0-0).

9.

Majetkoprávne operácie
Zmena uznesenia č.10-MSZ/2013-4 podľa návrhu uznesenia č. 8/a zastupiteľstvo
schválilo bez diskusie. (11-0-0).
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Voľné návrhy
Návrh projektového manažmentu č. 9/a o spolufinancovaní projektu „ Nízkouhlíková
stratégia mesta Veľký Meder“ schválilo zastupiteľstvo bez diskusie (12-0-0).
Návrh č. 10/a/1,2 o pôžičke pre MAS Podunajsko predložený p. Dénesom Mikóczym
bol schválený bez diskusie. (12-0-0).

11.

Diskusia
MVDr. Dezider Bartalos navrhol vo veci RDG pracoviska požiadať o spoluprácu aj
okolité obce.
MUDr. Alžbeta Vrezgová upozornila, že na pozemku mesta pri MŠ rastie burina do pol
pása.

12.

Záver
Pán primátor konštatoval, že dnešné zasadnutie zvolané kvôli schváleniu rozpočtových
opatrení plnilo svoj cieľ.
K diskusii o RDG pracovisko vyslovil presvedčenie, že každý má záujem to zabezpečiť,
rozdielne sú len názory a očakávania.
Pán primátor poprial príjemný zvyšok prázdnin a uzavrel rokovanie.

JUDr. Samuel Lojkovič
primátor mesta

