Zápisnica
napísaná z príležitosti 2. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 22.3.2017

Predsedajúci :

JUDr. Samuel Lojkovič, primátor mesta

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

MVDr. Dezider Bartalos
Ing. Ildikó Dobis

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

Otvorenie
Pán primátor pozdravil prítomných a konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Za overovateľov zápisnice vymenoval MVDr. Dezidera Bartalosa a Ing. Ildikó Dobis.
Pracovné predsedníctvo bolo schválené v zložení Dénes Mikóczy a Mgr.Zalán Kórósi.

2.

Predloženie programu rokovania
Zverejnený program rokovania na návrh pána zástupcu primátora, Dénesa Mikóczyho
bol upravený tak, aby sa správa riaditeľa MsKS prerokovala ako bod č.7.
Takto upravený program bol schválený (11 - 0 - 0).

3.

Kontrola plnenia uznesení MsZ
Písomnú správu hlavného kontrolóra (príloha č.1) zastupiteľstvo vzalo na vedomie bez
diskusie (11 - 0 - 0), následne bola schválená aj jeho správa o výsledkoch finančnej
kontroly (príloha č.2) bez diskusie (11 - 0 - 0).
Odpovedajúc Mgr. Ildikó Laposovej Mgr. Albert Nagy prisľúbil správu o kontrole na
cintorínoch a domoch smútku pripraviť na nasledujúce zasadnutie.

4.

Správa primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta
Pán primátor informoval, reagujúc na niektoré interpelácie z ostatného zasadnutia, že
zmapovanie počtu psov v meste prebieha v spolupráci oddelení životného prostredia,
daní a poplatkov a mestskej polície, ďalej bolo v meste rozmiestnených
5 ks ECODOG toaliet pre psov.

-2V záujme doriešenia predaja budov na Jahodovej ulici dostal prísľub na ministerstve
zrušiť už neaktuálne zápisy ťarch.
Zúčastnil sa previerky situácie okolo premiestneného detského ihriska na Sídlisku
M.Corvina a po konzultácii aj s obyvateľmi sídliska dospel k záveru, že nie je
potrebné ihrisko oplotiť.
Pán primátor informoval, že nasledujúci týždeň sa chystá rokovanie o predaji detského
domova mestu, že rokoval s vlastníkom chátrajúceho domu s pozemkom na rohu
Lesnej a Poľovníckej ulice o odkúpení.
Dňa 11. marca bolo odovzdané do prevádzky nové trhovisko na Ružovej ulici
vyhovujúce aj hygienickým požiadavkám. V prípade záujmu bude možné predajné
priestory rozšíriť.
Pán primátor informoval o rokovaniach o prepojení kanalizácie s Ižopom a o doriešení
havarijného stavu na Lastovičkovej ulici.
Návšteva zo Srbského veľvyslanectva a minister práce zo Srbska pochválili mesto za
príkladnú starostlivosť o srbský cintorín.
V nasledujúcom mesiaci mestská polícia vykoná revíziu dopravných značiek v meste,
pokračujú anonymné sťažnosti na mesto, práve teraz nás kontroluje NKÚ, zúčastnili
sa spolu s predstaviteľmi termálneho kúpaliska, MPBH a TSM na konferencii
v Budapešti o využívaní geotermálnej energie.
Pán primátor informoval o výročných schôdzach Csemadoku, Rybárskeho zväzu
a Pro Megere, o oslavách Medzinárodného dňa žien v IQUS, Klube dôchodcov
a Zväze zdravotne postihnutých.
Dňa 15. marca sa pripomenuli udalosti z roku 1848 v Maďarsku, zajtra sa koná
výročná schôdza a voľba nového riaditeľa Oblastnej organizácie cestovného ruchu
a pozval každého na ECOTOP FILM festival v kultúrnom dome, ako aj na udalosti
III. Dni B.Bartóka v sobotu.
Na záver pán primátor konštatoval, že príchodom jari sa rozbiehajú schválené
investície v meste a finišujú s projektami s termínom predloženia do 31.marca.
Voľby do VÚC na jeseň budú podľa schválenej novely zákona jednokolové.
Správu primátora zastupiteľstvo vzalo na vedomie (12 - 0 - 0).

5.

Interpelácie poslancov
Pán Bobkovič upozornil na nedostatočné odkanalizovanie dažďovej vody na konci
promenády pred penziónom Promenáda a na vyvrátené stromy nad cestičkami
v lesoparku - stále sa kradne drevo z lesoparku.
Ing. Pongrácz navrhol zverejniť harmonogram realizácie investícií v meste a opýtal sa
na projekt - osvetlenie záhradkárskej osady.
Pán Polgár informoval, že v priebehu nasledujúceho týždňa finišujú s parkoviskom,
potom sa môžu pustiť do chodníkov - začnú na ulici P.O.Hviezdoslava, opravu
výtlkov plánujú v apríli.

-3Pán primátor dodal, že v súvislosti s rekonštrukciou chodníkov obyvatelia príslušných
ulíc budú včas vyrozumení.
Ing. Zlatica Vargová, vedúca oddelenia výstavby informovala, že vo veci
elektrifikácie záhradkárskej osady bolo zahájené územné konanie - treba však počkať
na podpísanie zmluvy o hradení nákladov každým jedným vlastníkom.
Pán primátor sa pochválil hodnotením Národného informačného strediska SR, podľa
ktorého v roku 2016 bolo naše mesto vyhodnotené ako mesto s predpokladom
stabilného rozvoja.
Reagujúc na interpeláciu Mgr. Laposovej pán primátor informoval, že o neporiadku na
autobusovej stanici priebežne informuje Slovenskú automobilovú dopravu, osud tejto
stanice však nevidí optimisticky - SAD to predáva, ale je to neatraktívna
nehnuteľnosť, ďalej vidí problém v prípade zrušenia tejto stanice v náhradnom riešení
- kde vytvoriť novú.
Odpovedajúc p. Bobkovičovi PhDr. Egrecký, náčelník mestskej polície prisľúbil
častejšie hliadkovať pri Bille a základnej umeleckej škole.

6.

Správa náčelníka mestskej polície o činnosti v roku 2016
Písomnú správu (príloha č.3) krátko komentoval náčelník mestskej polície,
PhDr. Alexander Egrecký. Ďalej dodal, že na nový pult centrálnej ochrany je
pripojených už 36 objektov. Súhlasil s návrhom Mgr. Kórósiho vypracovať pre
príslušníkov mestskej polície kritériá hodnotenia podobne ako u policajného zboru.
Predložený písomný materiál bol schválený (12 - 0 - 0).

7.

Plán kultúrnych a spoločenských podujatí MsKS Veľký Meder za rok 2017
Písomná správa (príloha č.4) predložená riaditeľom MsKS Ladislavom Gútaym bola
schválená bez diskusie (11 - 0 - 0).

8.

Návrh VZN č.2/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.174 - trhový poriadok
Mgr. Gabriela Fabulyová, spracovateľka písomného materiálu (príloha č.5)
konštatovala, že novela sa týka len ustanovenie nového správcu trhoviska - MPBH.
Ing. Pongrácz poznamenal, že tento materiál mal byť schválený ešte pred prvým
otvorením nového trhoviska.
Predložený materiál - VZN č.191 bol schválený (12 - 0 - 0).

9.

Plán činnosti a hospodárenia mestských podnikov v roku 2017

-4Pán Bobkovič úvodom požiadal kvôli nevyjasneným technicko - právnym otázkam
správu MŠK vynechať z dnešného programu.
Následne pán Bobkovič ako konateľ MPBH s.r.o. informoval o výsledkoch a plánoch
spoločnosti (príloha č.6).
Výsledky a plány TSM prezentoval (príloha č.7) pán Norbert Magyarics, konateľ
spoločnosti.
Úvodom zareagoval a odmietol nepravdivé tvrdenia majiteľa pohrebníctva Demone
na stránkach facebooku ohľadom zrušenia jeho zmluvy.
Ďalej sa venoval údajnému nedostatočnému vyfinancovaniu verejných služieb
(odpadové hospodárstvo, čistenie mesta,...) zamestnancami mestského úradu.
Výsledky a finančné plány TERMÁL s.r.o. prezentoval Mgr. Kórósi (príloha č.8),
o investičných plánoch - saunový svet, vonkajší zábavný bazénový komplex, hotelový
projekt, vybudovanie areálu pre kultúrne leto, úprava promenády pred vchodom do
areálu kúpaliska - referoval pán Görföl, druhý konateľ spoločnosti.
V nasledujúcom roku mienia začať prevádzkovať vlastný turistický vláčik.
Pán primátor poďakoval všetkým trom spoločnostiam za vykonanú prácu a vyslovil
presvedčenie, že sa im podarí naplniť aj tohtoročné plány.
Podľa jeho názoru sa poslanci vo funkciách konateľov osvedčili, aj keď nie sú
v ľahkej situácii.
Z výsledkov spoločností u MPBH vyzdvihol pochvalne geotermálny projekt a základy
novej koncepcie styku - komunikácie s obyvateľmi.
U TSM uznáva problémy s komunikáciou, keďže sa niekedy ťažko zosúladia praktické
a zákonné argumenty, ale dobré výkony spoločnosti tento problém neovplyvňuje.
Pochválil aj konateľov TERMÁL s.r.o., ich dobré výkony odzrkadľuje fakt, že sa
stavajú stále nové ubytovacie zariadenia v meste.
Správy konateľov spoločností zastupiteľstvo vzalo na vedomie (12 - 0 - 0).

10.

Majetkoprávne operácie
Ing. Zlatica Vargová, vedúca oddelenia výstavby predložila návrhy uznesení :
- 9/a - zmena uznesenia č.1-MsZ/2013-15/a/1 kvôli zmene mena vlastníka bola
v tajnom hlasovaní schválená (12 - 0)
- 9/b - zriadenie vecného bremena - komisia majetku mesta odporúča bola schválená (12 - 0 - 0)
Ďalej pán primátor predložil návrh rozpočtového opatrenia
- 10/a - návrh bol schválený (12 - 0 - 0).
Zmena uznesenia - návrh č.11/a - kvôli upresneniu názvu projektu bola schválená
(12 - 0 - 0).

-5Uznesenia o financovaní projektov mesta predložila Ing. Vargová :
- 12/a - prístavba a rekonštrukcia materskej školy - 16 619,70 €
- 12/b - modernizácia ... základnej školy - 9 360,64 €
- 12/c - sanácia čiernych skládok - 2 425,98 €
- 12/d - zateplenie budovy mestského úradu - 9 175,69 €
- 12/e - náklady na zhotovenie nových projektových dokumentácií
- 12/f - zamestnanie pedagogických asistentov - 8 374,50 €
Predložený súbor uznesení bol schválený (12 - 0 - 0).
11.

Voľné návrhy
Formou tajného hlasovania zastupiteľstvo schválilo odmenu hlavnému kontrolórovi
mesta za rok 2016 vo výške 20% platu za obdobie január až december 2016.
Mgr. Zalán Kórósi ako konateľ TERMÁL s.r.o. navrhol zvýšiť kontokorentný účet
o 150 000,-€ za účelom financovania plánovaných investícií pred letnou turistickou
sezónou.
Tento návrh bol schválený (12 - 0 - 0).
Ing. Koloman Pongrácz upozornil, že funkcia predsedu komisie cestovného ruchu
stále nie je obsadená, prípadne navrhol prehodnotiť opodstatnenosť takej komisie.
Pán primátor prisľúbil doriešiť to na nasledujúcom zasadnutí.
Pán Ivan Polgár upozornil poslancov na aktuálnosť odovzdania majetkových priznaní
do konca marca a informoval o výsledkoch priznania dotácií z programu Podpora
kultúrnych a umeleckých aktivít v r. 2017 pre Csemadok vo výške 200,- eur,
z programu Podpora mládežníckych aktivít pre IQUS vo výške 250 eur a z programu
Podpora športových aktivít pre IQUS vo výške 200,- eur, MsKS vo výške 300,- eur
a pre ŠK Agritechnika Bulls vo výške 250,- eur.

12.

Diskusia
Neodzneli žiadne diskusné príspevky.

13.

Záver

Pán primátor vyslovil presvedčenie, že sa postupne podarí zvýšiť pocit bezpečnosti
občanov - ako napr. zavedením čipových náramkov pre dôchodcov.
Vyslovil ďalej názor, že prebiehajúca kontrola Národného kontrolného úradu,
skúmajúca hlavne vzťahy mesta a mestských podnikov nie je náhodná, preto kvôli
neprajníkom ešte nechcel zverejniť optimisticky sa vyvýjajúcu situáciu okolo
priemyselného parku mesta.
Pán primátor poprial príjemné veľkonočné sviatky a ukončil rokovanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------JUDr. Samuel Lojkovič
primátor mesta

