Zápisnica
napísaná z príležitosti 3. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 24.5.2017

Predsedajúci :

JUDr. Samuel Lojkovič, primátor mesta

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

MVDr. Dezider Bartalos
Ing. Koloman Pongrácz

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

Otvorenie
Pán primátor pozdravil prítomných a konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Pracovné predsedníctvo bolo schválené v zložení Dénes Mikóczy, Mgr. Zalán Kórósi,
za overovateľov zápisnice pán primátor určil MVDr. Dezidera Bartalosa,
Ing. Kolomana Pongrácza.

2.

Predloženie programu rokovania
Navrhnutý program rokovania podľa pozvánky bol schválený (11 - 0 - 0).

3.

Kontrola plnenia uznesení MsZ, správa o kontrolnej činnosti
Hlavný kontrolór mesta Mgr. Albert Nagy predložil správu o plnení uznesení MsZ
(príloha č.1).
Správu zastupiteľstvo vzalo na vedomie bez diskusie (12 - 0 - 0).
Zastupiteľstvo vzalo na vedomie bez diskusie aj správu hlavného kontrolóra o kontrole
dodržiavania zákonnosti pri inventarizácii majetku (príloha č.2) a správu o zákonnosti
tvorby záverečného účtu mesta (príloha č.3) (12 - 0 - 0).

4.

Správa primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta
Pán primátor informoval prítomných o činnosti od posledného zasadnutia :
Dňa 22.marca sa konali Otvorené dni v ZŠ J.A. Komenského.
Dňa 23.marca projekt ECOTOP FILM v priestoroch MsKS a verejné zhromaždenie
MASS.
Dňa 24.marca oslavovala miestna rocková skupina Big Man Band 20.výročie vzniku,
dňa 25.marca sa konali 3.Dni B.Bartóka v našom meste a 28.marca sa oslávil
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Dňa 30.3. sa konala ustanovujúca schôdza Komisie miestnych hodnôt za účelom
zmapovania súčasných, ale aj už zabudnutých vecných a duchovných zaujímavostí,
hodnôt v našom meste.
V časti voľné návrhy sa predloží aj návrh na zriadenie tejto komisie ako odbornej
komisie mestského zastupiteľstva.
Dňa 4.apríla sa odovzdalo do užívania nové parkovisko na Sídl.M.Corvina,
dňa 7.4. sa v našom meste usporiadali už desiaty raz oslavy ku Dňu rómov.
8.apríla sa čistil lesopark, 14. apríla na návrh mesta bola udelená cena VÚC
v zdravotníctve za rok 2016 pani Márii Dinghovej.
20.apríla sa zúčastnila delegácia z nášho mesta v Sedmohradsku zakladajúc
vzťahy v oblasti kultúry, v ten istý deň sa v našom meste pripomenuli časy
vysťahovania.
Dňa 23.apríla sa v réžii MO Červeného kríža v priestoroch MsKS konalo hromadné
darovanie krvi, za čo poďakoval všetkým zúčastneným.
Dňa 25.4. sa zúčastnila delegácia vo Felcsúte, kde sa rokovalo o odbornej pomoci
Puskás Akadémie nášmu futbalu. Pán primátor tu zdôraznil, že v našom meste okrem
dospelých vychovávajú cca 150 mládežníckych, resp. dorasteneckých futbalistov,
preto je každá odborná rada cenná.
Dňa 27.apríla privítal na úrade dvoch poslancov parlamentu a prednostu z obvodného
úradu a dňa 25.apríla delegáciu z Győr-Moson-Sopronskej župy.
V ten istý deň sa konal tanečný večer v MsKS ku svetovému Dňu tanca.
V dňoch 28. až 30.apríla sa konali Dni M.Corvina na Promenáde
a 2.mája Dni B.Bartóka v Základnej škole B.Bartóka s vyuč.jazykom maďarským.
3.mája sa konalo v našom meste regionálne stretnutie dôchodcov,
4.mája sme oslávili Deň Zeme predovšetkým v spolupráci so škôlkami
a 5.mája v MsKS oslavovali regionálne sociálne zariadenia.
Pán primátor informoval, že 7.mája sa zorganizoval tradičný rybolov,
12.5. privítal delegáciu z Čiernej hory za účelom pripomenutia 100.výročia konca
1.svetovej vojny, pretože v zajateckom tábore boli aj vojaci z ich krajiny.
15.mája v réžii sociálnej komisie privítal novorodencov z roku 2016
a 18.mája prebehla na úrade previerka civilnej obrany - všetko bolo v poriadku.
Pán primátor pripomenul úspechy :
Ctibor Megály sa stal majstrom republiky v kulturistike v kategórii Masters
Gergő Borka dosiahol 1.miesto v krajskom kole biologickej olympiády.
Virág Kórósi – mimoriadna cena na regionálnej súťaži v prednese ľudových rozprávok
Mónika Boros a Blanka Tamási – mimoriadnu cenu v recitačnej súťaži Arnolda
Ipolyiho
Levente Varga – účasť v celoštátnom finále v recitačnej súťaži Mihálya Tompu
bratia Illésovci – 1. miesto v celoštátnej súťaži klaviristov základných škôl
Z prebiehajúcich investícií pán primátor pripomenul dokončený chodník na ulici
P.O.Hviezdoslava, nasleduje chodník na Petőfiho ulici.
Na okraj diskusie o Ecodog toaletách prisľúbil prešetriť vhodnejšie umiestnenie.
Oznámil, že prehodnotil svoje stanovisko a detské ihrisko na Sídl.M.Corvina sa
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na ulici Ľ.Štúra.
Pán Bobkovič upozornil na nový prípad znečistenia lesoparku pneumatikami.
Správu primátora mesta zastupiteľstvo vzalo na vedomie (12 - 0 - 0 ).

5.

Interpelácie poslancov
Pán Bobkovič požiadal zmapovať stav chodníkov na Ružovej ulici.
Ing. Ildikó Dobis navrhla zvážiť možnosť prevádzkovať 1-2 triedy v škôlkach aj cez
leto.
Na otázku Ing.Pongrácza ohľadne elektrifikácie záhradkárskej osady Ing.Vargová,
vedúca oddelenia výstavby informovala, že to zdržujú vlastníci, kým nemá od každého
vlastníka žiadosť, povolenie sa nevydá.
Ing. Pongrácz ďalej upozornil, že na konci cyklotrasy v Ižope je výjazd na hlavnú
cestu dosť nebezpečný. Okrem výstražných tabúľ by bolo treba aj inak vyznačiť
koniec cesty.
Ing. Ildikó Dobis upozornila na neokosené pozemky aj v centre mesta.
Mgr. Zalán Kórósi na margo zámerov obchodného domu Tesco vybudovať čerpaciu
stanicu na úkor parkovacích miest upozornil, že pri predaji pozemkov za účelom
výstavby Tesco bolo podmienené zriadením dostatočných parkovacích miest aj pre
návštevníkov futbalových zápasov.
Pán primátor prisľúbil preštudovať príslušné zmluvy.

6.

Návrh VZN č.3/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.134 - prevádzkový poriadok
pohrebísk
Pán Dénes Mikóczy, zástupca primátora mesta informoval, že predložený materiál
(príloha č.4) v 1.časti opraví neaktuálny údaj o konateľovi TSM a v 2.časti sa zavedie
pojem a vymenúvajú sa chránené hroby na cintorínoch.
Predložený materiál - VZN č.192 bol schválený bez diskusie (10 - 1 - 0).

7.

Záverečný účet mesta Veľký Meder za rok 2016
Záverečný účet mesta (príloha č.7) prezentovala krátko Ing. Eva Kázmérová, vedúca
oddelenia finančného a majetku mesta.
Súčasťou predloženého materiálu bola aj audítorská správa (príloha č.6) a stanovisko
hlavného kontrolóra (príloha č.5).
Odporúčajúce stanovisko komisie majetku mesta Mgr. Kórósi predniesol ústne.
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schváliť záverečný účet mesta bez výhrad.
Na návrh pracovného predsedníctva uznesenie č.6/a/1,2,3 zastupiteľstvo vzalo na
vedomie (10 - 0 - 0) a následne schválilo celoročné hospodárenie mesta - uznesenie
č. 6/b - bez výhrad (10 - 0 - 0).

8.

Majetkoprávne operácie
Ing. Kázmérová predložila na schválenie návrh uznesenia
- č.7/a/1 - zmena uznesenia - komisia mestského majetku odporúča - schválené
(11 - 0 - 0),
- č.7/a/2 - nadobudnutie majetku formou daru od HTV s.r.o. - komisia majetku mesta
odporúča - schválené (11 - 0 - 0),
- č.7/a/3,4 - určenie prenájmu pozemku a schválenie pre SLOVAK TELECOM komisia majetku mesta odporúča - schválené (11 - 0 - 0),
- č.7/a/5 - zriadenie vecného bremena na návrh manželov Szabóových schválené
v tajnom hlasovaní (10 - 1),
- č.7/a/6 - zriadenie vecného bremena na návrh TRANSBETON PLUS schválené
(10 - 0 - 0),
- č.7/a/7 - zriadenie vecného bremena na návrh BILLA REALITY SLOVENSKO
schválené (10 - 0 - 0).

9.

Voľné návrhy
Na návrh Ing. Kázmérovej zastupiteľstvo schválilo
- návrh č.8/a/1 - predloženie žiadosti na schválenie projektu vytvoriť 5 pracovných
miest v Základnej škole B.Bartóka (10 - 0 - 0),
- návrh č.8/a/2 - predloženie žiadosti na schválenie projektu Ako ďalej s generáciou
„Z“ (11 - 0 - 0).
V ďalšej časti tohto programového bodu Mgr. Kórósi predniesol prezentáciu vývoja
termálneho kúpaliska dodnes a projekt Novum 2026 (saunový svet, rekreačný bazén,
hotelový komplex). Pán Görföl oboznámil poslancov s návrhom financovania
predložených plánov.
Saunový svet s rozpočtom 1,1 mil. eur z úveru by mohol byť realizovaný už do
Vianoc, úver vo výške 4 mil. eur na rekreačný bazén by boli schopní splatiť za 15
rokov a 1,5 miliónový úver na hotelový komplex by zobrali na 10 rokov.
Mgr.Kórósi dodal, že projekty sú odovzdané aj v Bruseli, dotácie v prípade úspešnosti
môžu dosiahnuť až 40% nákladov.
Predložený návrh č.9/a - úver 1 100 000,-€ - bol schválený (12 - 0 - 0).
Predložený návrh č.9/b - rokovania o financovaní projektu Novum 2026 - bol
schválený (11 - 1 - 0).
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zastupiteľstve, Komisie miestnych hodnôt, návrh na členov komisie a na
Mgr. László Vargu ako predsedu komisie - návrh č.10/a,b,c - bol v tajnom hlasovaní
schválený.
Majetkové operácie a k tomu patriace rozpočtové opatrenia podľa návrhu č.11/a/1,2,3
predložila Ing. Kázmérová - odkúpenie novej kotolne na Jahodovej ulici od MPBH
a odkúpenie novej klimatizácie MsKS od MPBH.
Pán primátor požiadal schváliť navrhnuté vysporiadanie majetkových pomerov medzi
mestom a spol. MPBH.
Návrh na odkúpenie kotolne bol schválený (9 - 3 - 0), podobne ako aj návrh na
odkúpenie klimatizácie (8 - 4 - 0).
Následne bolo schválené aj príslušné rozpočtové opatrenie (9 - 3 - 0).
Ing. Zlatica Vargová predložila návrhy týkajúce sa predkladania žiadostí, resp.
financovania rôznych projektov.
Návrh uznesenia č.12/a - kamerový systém - bol schválený (12 - 0 - 0),
č.12/b - srbský cintorín - bol schválený (12 - 0 - 0),
č.12/c - zatepľovanie mestského úradu - bol schválený (12 - 0 - 0),
č.12/d - multifunkčné ihrisko - bol schválený (12 - 0 - 0),
č.12/e - multifunkčné ihrisko - bol schválený (12 - 0 - 0),
č.12/f - „prekonajné“ bariéry - bol schválený (12 - 0 - 0).
Návrh na zmenu rozpočtu - čerpanie z rezervného fondu - podľa uznesenia č.13/a
predložila Ing. Kázmérová.
Komisia majetku mesta návrh odporúča schváliť.
Predložený návrh uznesenia bol schválený (12 - 0 - 0).
Ing. Kázmérová predložila písomne spracovanú správu o výsledkoch ročnej
inventarizácie (príloha č.8).
Tento materiál bol schválený bez diskusie (12 - 0 - 0).
Pán zástupca primátora navrhol delegovať zástupcov samosprávy v osobe Ivan
Bobkovič, Ing. Ildikó Dobis, Jozef Sziszák, Liana Bzduchová do školskej samosprávy
pri Základnej škole J.A.Komenského na funkčné obdobie 2017 - 2021.
V tajnom hlasovaní zastupiteľstvo schválilo delegovanie všetkých navrhnutých.
Pán primátor dodal, že v Základnej škole B.Bartóka s vyuč. jazykom maďarským t.č.
prebieha konkurz na riaditeľa školy.
Pán zástupca primátora informoval, že sa zúčastnil s vedením termálneho kúpaliska
na konferencii organiz. Medzinárodnou projekčnou kanceláriou Hétfa egyesulet, kde
Termál s.r.o. sa stal členom programu Európskej únie ANNEX.
Ako zakladateľ aj mesto má byť účastníkom programu ANNEX, preto predkladá
uznesenie o tom, že túto skutočnosť zastupiteľstvo berie na vedomie (12 - 0 - 0).
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Diskusia
Pán Görföl informoval, že nebol schválený projekt rekonštrukcie budovy Informačnej
kancelárie predložený OOCR Žitného ostrova v r. 2016.
Ing. Néveri informoval o stretnutí motoristov, vlastníkov FIAT 600 v dňoch
2. až 4. júna a pozval občanov na prehliadku automobilov na Promenáde dňa 3.júna.
Pán Görföl informoval, že dňa 3.júna sa bude konať Deň detí v areáli termálneho
kúpaliska od 9.00 do 16.00 hod.
Na konci diskusie pán Ivan Polgár informoval, že od 6.júna sa komunálny odpad bude
odvážať týždenne.

11.

Záver
Pán primátor konštatoval, že aj na dnešnom zasadnutí sa riešili dôležité rozhodnutia,
odznelo veľa dôležitých čísiel, z ktorých je vidieť, že mesto so svojím majetkom
hospodári dobre a uznieslo sa o dôležitých investíciách v termálnom kúpalisku .
Pripomenul aj negatívnu udalosť a to podpaľačstvo a krádež v areáli T-18 vo
vzpieračskom pavilóne, kde vznikla škoda len mestu vo výške 40 000,-€.
Pripojil sa k pozvánke na Deň detí, informoval, že zajtra sa uskutoční konferencia
a odovzdanie do prevádzky geotermálneho diela a v sobotu oslavuje tanečná skupina
Csiribiri 20.výročie vzniku.
Pán primátor poďakoval za vykonanú prácu a ukončil rokovanie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JUDr. Samuel Lojkovič
primátor mesta

