Zápisnica
napísaná zo 6. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 19.6.2020
Predsedajúci :

Gergő Holényi, primátor mesta

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

Jozef Sziszák
Darina Sobeková

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

Otvorenie
Pán primátor pozdravil prítomných a konštatoval, že zasadnutie zvolané za účelom
záchrany spoločnosti TSM Veľký Meder, s.r.o. je uznášaniaschopné.
Pracovné predsedníctvo bolo schválené v zložení Mgr. Ildikó Laposová a Ing. Gejza
Kórósi.
Za overovateľov zápisnice menoval p. Darinu Sobekovú a p. Jozefa Sziszáka.

2.

Predloženie programu rokovania
Program rokovania podľa pozvánky bol schválený (9 – 0 – 0).
Pozmeňovacie návrhy neodzneli.

3.

Finančná výpomoc pre TSM Veľký Meder, s.r.o.
Pán primátor predložil stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu úveru vo výške
400 000,- €.
Predložené stanovisko ( príloha č. 1) zastupiteľstvo vzalo na vedomie (9 – 0 – 0).
Následne pán primátor predložil na diskusiu prijatie úveru vo výške 400 000,-€ podľa
návrhu č. 2/a, b.
Ing. Néveri poďakoval snahu pána primátora zachrániť mestský podnik.
Uviedol, že z pozície poslanca je ťažké posúdiť vzniknutú situáciu, verejnoprospešná
práca TSM je však potrebná a ak dostanú od mesta zákazky, môžu sa postaviť na
nohy. Pretože však súčasnú situáciu vo vedení spoločnosti považujú za diskutabilnú,
prijatie úveru podmieňujú opätovným vymenovaním Ing. Karola Paxiána za konateľa
spoločnosti, aby dostal šancu doriešiť vzniknutú situáciu.

-2Pán primátor vyslovil presvedčenie, že počas posledných 2 mesiacov urobil všetko pre
záchranu firmy, ale aj vo vzťahu k Ing. Paxiánovi. Tento návrh považuje za snahu
frakcie MKP dosadiť do funkcie svojho človeka.
Konštatoval, že TSM za celé svoje pôsobenie bolo okrem jedného roku mínusové. On
ho chcel spraviť plusovým, ale podľa neho na to Ing. Paxián nestačil.
Upozornil, že ani mestský podnik nemôže dostávať od mesta automaticky zákazky,
nad určitými sumami musí byť vypísané verejné obstaranie.
Odmieta v plnej miere pozmeňujúci návrh frakcie MKP, vyzval poslancov, aby
rozhodovali podľa čísiel a nie podľa politických záujmov, ale je ochotný pristúpiť na
kompromis a podpísať toto uznesenie, pretože sa zahájila realizácia projektu Ekodvor.
Ing. Néveri odmietol obvinenia na adresu MKP, uviedol, že ho nič nespája s
p. Paxiánom, jemu ide o záujmy podniku a mesta a upozornil, že hádzanie špiny
nikam nevedie.
Ing. Pongrácz uviedol, že súčasná zložitá situácia môže mať hocijaký koniec, ale
predložený návrh môže dopadnúť pozitívne.
Pán primátor uviedol, že aj on má záujem vyriešiť súčasnú situáciu v TSM, preto
zvolal dnešné zasadnutie, poznamenal však, že jeho postup vo veci konateľov nie je
protizákonný, čo mu potvrdilo niekoľko právnikov, nech to poslanci dajú preskúmať
súdom.
Reagujúc na poznámku Mgr. Vargu pán primátor uviedol, že zo štyroch spomenutých
osôb dostáva plat len riaditeľ, pán konateľ svoje pôsobenie považuje za dočasné a 2
zamestnanci mesta vykonávajú audit v rámci svojho pracovného času.
Pán Sziszák a Mgr. Varga vyslovili svoje výhrady ohľadom neprítomnosti pána
primátora na celom prípravnom zasadnutí a poskytnutia presných informácií
o zadlženosti TSM, pán primátor však uviedol, že na predmetné zasadnutie zabezpečil
prítomnosť troch odborníkov. Tiež uviedol, že za 3 týždne viackrát zvolal stretnutia,
kde boli prítomní len siedmi poslanci a všetky materiály boli preposlané poslancom.
Pracovné predsedníctvo predložilo text pozmeňujúceho návrhu Ing. Néveriho
(príloha č.2).
Mgr. Laposová sa opýtala prítomného Ing. Paxiána, či prijme opätovne funkciu
konateľa TSM.
Ing. Paxián uviedol, že áno.
Zastupiteľstvo schválilo procedurálny návrh hlasovať verejne a naraz o súbore
uznesení (10 – 0 – 0).
Pozmeňujúci návrh Ing. Néveriho a následne celý súbor uznesení bol schválený
(10 – 0 – 0).
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4.

Záver
Pán primátor reagujúc na výtržníctvo pri Základnej škole J.A.Komenského ubezpečil
rodičov, že deti sú v bezpečí, poďakoval za účasť a uzavrel rokovanie.

Gergő Holényi
primátor mesta

