Zápisnica
napísaná z príležitosti 6. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 30.8.2017
Predsedajúci :

JUDr. Samuel Lojkovič, primátor mesta

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

Viliam Görföl
Ivan Polgár

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

Otvorenie
Pán primátor pozdravil prítomných a konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Za overovateľov zápisnice určil p. Viliama Görföla a p. Ivana Polgára.
Pracovné predsedníctvo bolo schválené v zložení Dénes Mikóczy, Mgr. Zalán Kórósi.

2.

Predloženie programu rokovania
Program zasadnutia bol schválený v poradí podľa pozvánky (10 - 0 - 0).

3.

Kontrola plnenia uznesení MsZ
Písomnú správu hlavného kontrolóra (príloha č.1) predložil pán primátor.
Správu zastupiteľstvo vzalo na vedomie bez diskusie (11 - 0 - 0).

4.

Správa primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta
Dňa 1.júla sa konala nočná súťaž dobrovoľných hasičských zborov v Ižope, 6.júla sa
zúčastnil v Dunajskej Strede na spomienkovej akcii Dňa rómskeho holokaustu.
22.júla sa konala úspešná súťaž seniorov v šachu v MsKS a v týchto dňoch privítal
delegácie partnerských samospráv z Tápiógyörgye, Ábrahámhegy a Csorna.
Dňa 29.júla v organizácii IQUS sa konali v Ižope Oslavy chleba.
Z realizovaných investícií pán primátor spomenul chodník na Petőfiho ulici,
rekonštrukciu kanalizácie a rozvodu v siedmych triedach Zákl.školy J.A.Komenského
a rekonštrukciu povrchu cesty na Konopnej ulici.

-2Zahajuje sa výstavby chodníka na Starej ulici a parkovisko za „modrým blokom“ na
Sídl.M.Corvina.
Bola realizovaná výmena, resp. doplnenie 80 dopravných značiek v meste.
Zameranie škôd po požiari a zahájenie rekonštrukčných prác telocvične T-18
pokračujú pomaly.
V letných mesiacoch vykonal NKÚ kontrolu na mestskom úrade zameranú na vzťahy
mesta a mestských podnikov. Zistili len menšie nedostatky, nesúlady. Správa o tejto
kontrole a o nápravných opatreniach bude predmetom uznesení v časti voľné návrhy.
V súťaži seniorov sa Oskár Patasi stal znovu majstrom Európy vo svojej kategórii
a zlato získal aj Tibor Mezey. Ladislav Juhász získal striebornú medailu
a Szabolcs Sárközi vyhral v kategórii žiaci turnaj na XXII. stretnutí maďarských
šachistov Karpatskej kotliny.
Pán primátor poďakoval darcom krvi za darovanie krvi v letných mesiacoch.
Poďakoval ďalej organizátorom a všetkým, ktorí sa pričinili na úspešnom zvládnutí
Dní Svätého Štefana.
Pán primátor spomenul ďalej dobročinnú akciu začiatkom júla v areáli TK
a úspešnú akciu termálneho kúpaliska - „Mederské leto“.
V súvislosti s nezvyčajne dlhotrvajúcimi horúčavami pán primátor vyslovil návrh na
obstaranie polievačského auta na občerstvenie ulíc a verejných priestranstiev mesta.
Firma ROSSITA by po dovolenkovom období mala informovať o realizácii predaja
pozemkov priemyselného parku a mala by byť dokončená urnová stena v katolickom
cintoríne.
Správu primátora mesta zastupiteľstvo vzalo na vedomie (12 - 0 - 0).

5.

Interpelácie poslancov
Pán Sziszák sa opýtal na osud kanalizačného poklopu na novovybudovanom
parkovisku pri detskom ihrisku zabraňujúci riadneho využitia parkoviska.
Ing. Ildikó Dobis uviedla, že tento stav je výsledkom buď chybného projektu alebo
realizácie. Kanalizáciu budú môcť premiestniť len ak na to získajú dotáciu.
Ing. Pongrácz sa opýtal na osud plateného parkoviska vybudovaného za 200 000,-€
s prísľubom, že je o to veľký záujem.
Bolo to predložené na hlasovanie už ako hotová vec ako aj kotolňa na Jahodovej ulici.
Pán primátor konštatoval, že sa záujem o platené parkovanie nepotvrdil,
pravdepodobne sa to otvorí pre verejnosť.
Pán Bobkovič by navrhol zrušiť benevolentné parkovanie na chodníkoch na
Sídl.M.Corvina.
Pán primátor súhlasne s Ing. Dobis uviedol, že kotolňu bolo treba realizovať kvôli
nevyhovujúcim vykurovacím zariadeniam s nebezpečenstvom výbuchu.
Ing. Pongrácz odvetil, že v predchádzajúcom volebnom období práve Ing. Dobis
neodhlasovala rekonštrukciu predmetného bytového domu.
Pán Sziszák sa opýtal, že v prípade klimatizačnej strojovne MsKS o aké životné
nebezpečenstvo ide ?
Pán primátor uviedol, že z praktických dôvodov bolo účelné to realizovať v rámci
geotermálneho projektu.

-3Ing. Pongrácz s tým súhlasil, ale aj tak sú oklieštené poslanecké práva o rozhodovanie.
Pán Sziszák dodal, že to bolo naviac prisľúbené mestu zadarmo.
Pán Pongrácz požiadal komisiu výstavby o písomné stanovisko k predloženej úprave
územného plánu mesta a navrhol zriadiť dočasnú komisiu na prerokovanie
pripomienok k návrhu.
Ing. Ildikó Dobis upozornila na prevoz kontajnerových buniek na poľnohospodárske
pozemky za areálom Webasto a pán Bobkovič na staré preumatiky v lese, o ktorých
informoval už aj na predchádzajúcom zasadnutí.

6.

Návrh VZN č.4/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.190
Návrh na doplnenie VZN č.190 o zaradení cirkevnej škôlky do nákladov na tento rok
podľa prílohy č.2 predložila Ing.Kázmérová, ved. finančného oddelenia.
Nariadenie mesta č.193 bolo schválené podľa predloženého materiálu (12 - 0 - 0).

7.

Návrh VZN č.5/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.148
Ing. Kázmérová uviedla, že novela VZN (príloha č.3) sa týka výpomoci zo strany
mesta pri zabezpečení stravovania v cirkevnej škôlke a obsahuje niektoré pripomienky
finančnej komisie.
Predložený návrh VZN č.194 bol schválený (11 - 0 - 0).

8.

Konsolidovaná výročná správa mesta Veľký Meder za rok 2016
Ing. Kázmérová k predloženému materiálu (príloha č.4) uviedla, že audítorská správa
neobsahuje výhrady voči hospodáreniu.
Predložený materiál zastupiteľstvo vzalo na vedomie (11 - 1 - 0).

9.

Individuálna výročná správa mesta Veľký Meder za rok 2016
Predložený materiál (príloha č.5) zastupiteľstvo vzalo na vedomie bez diskusie
(12 - 0 - 0).

10.

Monitorovacia správa mesta za 1.polrok 2017
Predložený materiál (príloha č.6) odporúčaný finančnou komisiou zastupiteľstvo
schválilo bez diskusie (12 - 0 - 0).
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Zmena rozpočtu v oblasti finančných operácií
Návrhy uznesení na zmeny rozpočtu predložila Ing. Eva Kázmérová :
- návrh č.10/a/1,2 - odporúčaný finančnou komisiou - bol schválený (12 - 0 - 0),
- návrh č.10/a/3,4 - odporúčaný finančnou komisiou - bol schválený (12 - 0 - 0),
Na otázku Ing. Dobis Ing. Kázmérová informovala, že po tejto úprave ešte ostane na
rezervnom fonde mesta 424 000,-€.
- návrh č.10/a/5,6 - odporúčaný finančnou komisiou - bol schválený (12 - 0 - 0),
- návrh č.10/a/7 - odporúčaný finančnou komisiou - bol schválený (12 - 0 - 0),
- návrh č.10/a/8,9 - odporúčaný finančnou komisiou - bol schválený (12 - 0 - 0),
- návrh č.10/a/10,11 - odporúčaný finančnou komisiou - bol schválený (11 - 0 - 0),
Pán Mikóczy, zástupca primátora mesta dodal, že sa jedná len o nutnú výmenu
najstarších PC zariadení. Mgr. Laposová požiadala tieto poskytnúť školským
zariadeniam.
- návrh č.10/a/12 - odporúčaný finančnou komisiou - bol schválený (11 - 0 - 0).

12.

Kronika mesta 2016
PaedDr. Marian Soóky, člen dejepiseckej komisie predložil návrh na schválenie zápisu
kroniky v znení, ako to bolo rozposlané poslancom. Vecné pripomienky neboli
vznesené, pravopisné chyby a chyby pri uvedení mien budú opravené.
Mgr. Kórósi taktiež upozornil na chybné písanie mien, po obsahovej stránke
v budúcnosti by očakával väčšiu rovnováhu medzi kultúrnymi a ostatnými udalosťami
a navrhol použiť menej citátov.
Ing. Ildikó Dobis uviedla, že geotermálny vrt má hĺbku 2 450 m, namiesto társaság má
byť társulás a „úver schváliť“.
Ing. Pongrácz upozornil, že pripomienky mali byť poslané písomne, na druhej strane
pripustil, že nie každý subjekt bol v meste oslovený dotazníkom.
Zápis kroniky bol schválený (11 - 1 - 0).

13.

Majetkoprávne operácie
Návrhy uznesenia predložila Ing. Eva Kázmérová :
- návrh č.12/a/1 - zámer predaja domu používaného Rybárskym zväzom komisia
majetku mesta neodporúča, resp. navrhuje stiahnuť z rokovania.
Po krátkom vysvetlení dôvodov návrhu predložené uznesenie bolo stiahnuté
z rokovania (11 - 0 - 0),
- návrh č.12/a/2 - určenie predaja nehnuteľnosti vyvolalo diskusiu o tom, aby sa už
definitívne vysporiadali zabudnuté parcely, napr. využitím Smart
Mapu, resp. aby sa už ďalej neriešili za výhodnú cenu.
Návrh uznesenia nakoniec bol schválený (11 - 0 - 1),

-5- návrh č.12/a/3 - odpredaj tohto pozemku pre p. Gyurovszkého v tajnom hlasovaní
bol schválený (11 - 1),
- návrh č.12/a/4 - zmena uznesenia č.3-MsZ/2017-7/d s odporúčaním komisie majetku
mesta bol schválený (11 - 0 - 1),
- návrh č.12/a/5 - určenie odpredaja pozemku bol schválený (12 - 0 - 0),
- návrh č.12/a/6 - odpredaj tohto pozemku p. Bartalovej v tajnom hlasovaní bol
schválený (11 - 1),
- návrh č.12/a/7 - zmena uznesení s odporúčaním komisie majetku mesta bola
schválená (11 - 0 - 0).
V ďalšej časti tohto programového bodu Mgr.Zalán Kórósi ako konateľ Termál s.r.o.
predložil návrh na výstavbu novej rekreačnej plochy v termálnom kúpalisku a na
realizáciu - financovanie tohto diela. Dodal, že hospodárenie spoločnosti je aj naďalej
pozitívne. Pán Viliam Görföl doplnil, že sa pripravuje stavebné povolenie, aby na
jeseň mohla byť zahájená realizácia. Úver plánujú dohodnúť na 15 rokov so
spoluúčasťou max. 3%. Touto investíciou sa navýši kapacita kúpaliska na 8 000 9 000 osôb.
Ing. Ildikó Dobis namietla, že nie je predložená indikatívna ponuka banky
a Mgr.Laposovej chýbalo stanovisko dozornej rady.
Pán primátor ako valné zhromaždenie vzhľadom na pozitívny finančný vývoj
v termálnom kúpalisku odporúča schváliť novú investíciu.
Predložený návrh realizácie projektu bol schválený (12 - 0 - 0), ako aj návrh na
financovanie (11 - 1 - 0).

14.

Voľné návrhy
Návrh hlavného kontrolóra na zmenu uznesenia z 24.8.2015 v jeho neprítomnosti.
Mgr. Kórósi navrhol stiahnuť z programu rokovania, aby sa text uznesenia upresnil,
resp. aby sa to vzťahovalo na všetky mestské spoločnosti.
Tento návrh bol schválený (11 - 0 - 0).
Ing. Kázmérová predložila informáciu o výsledkoch kontroly NKÚ na našom úrade
(príloha č.7). Zastupiteľstvo túto správu vzalo na vedomie (12 - 0 - 0), ako aj opatrenia
na odstránenie zistených nedostatkov (príloha č.8) (12 - 0 - 0).
Ing. Kázmérová predložila návrhy na rozpočtové opatrenia nasledovne :
- návrh č.16/a/1 - s odporúčaním finančnej komisie - schválené (12 - 0 - 0),
- návrh č.16/a/2 - s odporúčaním finančnej komisie - schválené (12 - 0 - 0),
- návrh č.16/a/3 - s odporúčaním finančnej komisie - schválené (12 - 0 - 0),
- návrh č.16/a/4 - s odporúčaním finančnej komisie - schválené (12 - 0 - 0),
- návrh č.16/a/5 - s odporúčaním finančnej komisie - schválené (12 - 0 - 0),
- návrh č.16/a/6 - po krátkej diskusii o tom, či by sa nemalo už pôvodne viac venovať
namiesto dospelým, detským družstvám - schválené (12 - 0 - 0).
Návrh č.17/a na podanie žiadosti o dotáciu na prestavbu Hasičskej zbrojnice v Ižope
bol schválený (12 - 0 - 0).

-6Krátku diskusiu vyvolal návrh na odkúpenie strojovne a klimatizácie MsKS
realizované v rámci geotermálneho projektu od MPBH. Pán Sziszák upozornil, že na
túto tému už existuje platné uznesenie na inú sumu, preto sa na konci uznesenia
doplnilo, že pôvodné zo dňa 24.5.2017 stráca svoju účinnosť.
Takto doplnené uznesenie bolo schválené (8 - 3 - 1).
Pán primátor predložil návrh na nového sobášiaceho v osobe Mgr. Zalána Kórósiho.
O tomto návrhu sa so súhlasom menovaného hlasovalo verejne a bolo schválené
(11 - 1 - 0).
15.

Diskusia
MUDr. Vrezgová v súvislosti s odpočtom elektromerov počas uplynulého víkendu
v niektorých uliciach mesta navrhla aj naďalej prevádzkovať mestský rozhlas,
prípadnú rekonštrukciu zabezpečiť. Opýtala sa, že aké percento obyvateľstva má
prístup k programu káblovej televízie, kde sa verejný rozhlas vysiela 24 hodín denne.
Ďalej v súvislosti s opakovanou zmenou riaditeľa Nemocnice s poliklinikou
v Dunajskej Strede navrhla riešiť nový rentgenový prístroj vo vlastnej kompetencii.
Ing. Pongrácz navrhol dohliadnuť aj na sľúbenú opravu hlavnej cesty a opýtal sa do
akej miery sa využil plánovaný rozpočet, 50 000,-€ na opravu miestnych komunikácií.
Pán primátor informoval, že oprava hlavnej cesty je prisľúbená na jeseň, p.Polgár
dodal, že na rekonštrukciu ciest sa doteraz využila asi polovica rozpočtu.
Pán Görföl informoval, že ešte dnes a v piatok sa konajú akcie Mederského leta a že
do 1.januára má byť hotový nový Saunový svet na termálnom kúpalisku.
Mgr. Kórósi upozornil, že Veľkomederský hlásnik v niektorých oblastiach mesta už
niekoľko mesiacov nie je spoľahlivo doručený.
Pán primátor na konci tohto programového bodu odovzdal novozvolenému riaditeľovi
Zákl.školy B.Bartóka s vyuč.jazykom maďarským, PaedDr. Marianovi Soókymu
poverovací dekrét a poďakoval mu za doterajšiu prácu poslanca.
PaedDr. Soóky poďakoval za dôveru a zároveň dal poslancom na vedomie, že sa
vzdáva funkcie poslanca.

16.

Záver

Pán primátor konštatoval, že aj na dnešnom zasadnutí sa uznieslo na závažných
veciach a že aj na základe toho sa pristúpi k plánovaniu rozpočtu na rok 2018.
Zároveň pán primátor pozval občanov na Lečofest dňa 23. septembra, čo bude
uzatvárajúcou akciou letnej sezóny a ukončil zasadnutie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JUDr. Samuel Lojkovič
primátor mesta

