Zápisnica
napísaná z príležitosti 9. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 14.12.2016

Predsedajúci :

JUDr. Samuel Lojkovič, primátor mesta

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

PaedDr. Marian Soóky
Ivan Bobkovič

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

Otvorenie
Pán primátor pozdravil prítomných a konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Za overovateľov zápisnice menoval PaedDr. Mariana Soókyho a p.Ivana Bobkoviča.
Pracovné predsedníctvo bolo schválené v zložení Dénes Mikóczy a Mgr.Zalán Kórósi.

2.

Predloženie programu rokovania
Program rokovania bol predložený a schválený podľa pozvánky (10 - 0 - 0).

3.

Kontrola plnenia uznesení MsZ
Správu predloženú hlavným kontrolórom mesta (príloha č.1) zastupiteľstvo vzalo na
vedomie bez diskusie (10 - 0 - 0).

4.

Správa primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta
Pán primátor informoval o najdôležitejších dianiach v našom meste za uplynulé
3 týždne ako
- dobročinný galavečer Geriho zázračná lampa
- 60. výročie zriadenia základnej umeleckej školy
- 50. výročie zriadenia Domova soc. služieb pre dospelých Ižop Pusta
- slávnostné odovzdanie výhry materskej škole v súťaži OD Tesco
- Mikulášsky jarmok - ešte nedosahuje niekdajšie rozmery, ale je treba v tom
pokračovať
- Mikulášske oslavy Csemadoku, MsKS, CVČ, IQUS a iných
- adventné udalosti v celom meste
- výročné členské schôdze Zväzu dôchodcov v Ižope, Tekergők, Slimáci ... ale aj v
termálnom kúpalisku a MPBH.
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Medveďovskej ceste, rozostavané parkovisko na Sídl.M.Corvina a zateplenie
obytného domu č.3300.
O výsledkoch rokovaní o plánovaných investíciách a grantoch bude referovať na
nasledujúcom zasadnutí.
Na konci svojej správy pán primátor pozval každého na slávnostné odovzdanie ceny
PRO URBE vo štvrtok a v piatok na krst knihy Mgr.László Vargu a pripomenutie
550.výročia udelenia
mestských privilégií nášmu mestu.
Správu primátora zastupiteľstvo vzalo na vedomie (10 - 0 - 0).

5.

Interpelácie poslancov
Pán Dénes Mikóczy, zástupca primátora upozornil na zákaz používania
pyrotechnických prostriedkov mimo silvestrovskej noci a požiadal občanov prípady
neuposlúchnutia tohto zákazu nahlásiť mestskej polícii.

6.

Rozpočet mesta Veľký Meder na roky 2017 - 2019
Zverejnený a podľa pripomienok poslancov upraveným návrhom rozpočtu
(príloha č.2) oboznámila verejnosť Ing. Eva Kázmérová. Uviedla, že sa snažila držať
reálnych možností na strane príjmov a potrieb na strane výdavkov.
Pán primátor obracajúc sa na občanov zdôraznil, že žiadne dane ani poplatky pre
občanov sa nezvýšia, ani žiadny nový poplatok nebude zavedený.
Mgr. Kórósi ako predseda finančnej komisie konštatoval, že návrhy komisie boli
zapracované do predloženého materiálu a odporúča schváliť.
Pán hlavný kontrolór vo svojom stanovisku (príloha č.3) konštatoval, že pri
predkladaní návrhu bola dodržaná zákonnosť a materiál vyhovuje aj metodickým
očakávaniam, preto ho navrhuje schváliť.
V nasledujúcej diskusii Ing. Pongrácz vyslovil názor, že predložený návrh je absolútne
neprijateľný, nakoľko pri zvýšení rôznych daňových príjmov vo výške cca 600 000,-€
sa plánované investičné náklady stále znižujú, nedosahuje výšku ani dávno
dohodnutého nájomného od termálneho kúpaliska.
Aj Ing. Néveri sa pripojil k tomuto názoru, že napriek rastúcim daňovým príjmom to
v meste nie je vidieť. Odporučil preštudovať vývoj príslušných diagramov od r. 2014.
Mgr. Kórósi upozornil, že predložený návrh rozpočtu má obsahovať správne rámcovú
sumu, aby sa s tým dalo pracovať v priebehu roka.
Pán Görföl dodal, že na strane investícií sa dá očakávať prírastok podľa úspešnosti
v grantoch.
Ing. Ildikó Dobis by očakávala tiež príjmy od termálneho kúpaliska venovať na
investičnú činnosť.

-3Pán primátor prisľúbil sa v budúcom roku poctivo venovať investičnej činnosti.
Komisie finančná a výstavby už v januári zahájia spoločné rokovanie na túto tému.
Na návrh Mgr. Kórósiho zastupiteľstvo schválilo stanovisko hlavného kontrolóra
k rozpočtu a programovému rozpočtu na rok 2017 (13 - 0 - 0) a vzalo na vedomie
stanovisko k rozpočtu a programovému rozpočtu na roky 2017-2019 (13 - 0 - 0).
Zastupiteľstvo schválilo rozpočet mesta na rok 2017 (11 - 0 - 0) a programový
rozpočet na roky 2017-2019 (12 - 1 - 0) a vzalo na vedomie rozpočet mesta na roky
2018-2019 (13 - 0 - 0).

7.

Rozpočet MsKS Veľký Meder na rok 2017
Pán riaditeľ MsKS vo svojej prezentácii písomného materiálu (príloha č.4)
konštatoval, že rozpočet sa pripravil na úrovni uplynulého roka.
Ing. Pongrácz namietol, že už roky sa nezvýšila suma na činnosť vlastných skupín
MsKS.
Predložený návrh rozpočtu bol schválený (13 - 0 - 0).

8.

Plán zasadnutí MsZ na 1.polrok 2017
Pán zástupca primátora oboznámil verejnosť plánovanými termínmi zasadnutí
(príloha č.5) a požiadal na poslednej strane slovo „prednosta“ opraviť na „zástupca
primátora“.
Ing. Pongrácz, nakoľko sa v poslednom čase aj tak nedodržiavali schválené termíny
a v podstate zvolávanie zasadnutí je v kompetencii primátora, navrhol tento materiál
len vziať na vedomie.
Pán Mikóczy však trval na schválení a upozornil, že zmeny termínov boli vyvolané
objektívnymi okolnosťami.
Mestské zastupiteľstvo počtom hlasov 8 schválilo predložený materiál, za vzatie na
vedomie hlasovali štyria.

9.

Voľné návrhy
K návrhu uznesenia č.8/a predloženého Ing. Silviou Csicsayovou, referentkou
oddelenia výstavby Mgr. Kórósi ako predseda komisie mestského majetku zaujal
negatívne stanovisko, nakoľko návrh nebol prerokovaný v komisii mestského majetku,
nepoznáme obchodný plán ani solventnosť žiadateľa a navrhuje ho stiahnuť
z rokovania.
Pán primátor zaujal takisto negatívne stanovisko.
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Ing. Pongrácz súhlasil, ale trval na tom, aby o zámere riešenia predmetných
pozemkov zastupiteľstvo hlasovalo.
Neskoršie predložil aj návrh - pozmeňujúci návrh k tejto téme.
Mgr. Kórósi svoje negatívne stanovisko odôvodnil zložitosťou tejto témy majetkoprávne pomery a technický stav chátrajúceho hotela, prípadne záujmy
termálneho kúpaliska v tejto lokalite (nový vrt). Ing. Dobis dodala, že o tieto parcely
sa uchádzali aj majitelia priľahlých hotelov na vytvorenie parkoviska a MUDr.
Vrezgová prehlásila, že pozemky v okolí termálneho kúpaliska nie sú na predaj.
Pán Bobkovič súhlasil, že chátrajúci hotel je treba riešiť, ale tento návrh uznesenia nie
je riadne pripravený na hlasovanie.
Predložený materiál bol stiahnutý z rokovania (10 - 2 - 1).
Návrh Ing. Kázmérovej č.9/a/1 na rozpočtové opatrenia bol schválený bez diskusie
(13 - 0 - 0).
V ďalšej časti tohto programového bodu Ing. Csicsayová predložila správu
o investičných akciách mesta v tomto roku formou prezentácie (príloha č.6).
Predloženú správu zastupiteľstvo vzalo na vedomie (13 - 0 - 0).
O činnosti a investíciách MPBH informoval zastupiteľstvo aj pán Bobkovič
(príloha č.7) a za Termál s.r.o. pán Görföl (príloha č.8).
Pán Pongrácz privítal správy o podnikoch, očakával by to aj od ostatných, ale namietal
voči niektorým činnostiam MPBH, aj keď boli prospešné, malo byť o nich
zastupiteľstvo informované, dokonca nakoľko sa jedná o majetkoprávne operácie,
malo o nich rozhodovať zastupiteľstvo.
Ing. Néveri považuje za prospešné všetko, čo sa pre mesto a občanov vykoná,
pochybnosti má len s podozrivo presne vyčerpanými schválenými sumami.
Pán Görföl predložil návrh uznesenia (príloha č.9) - poverenie na rokovanie
o indikatívnej ponuke na saunový svet.
Predložený návrh uznesenia bol schválený (13 - 0 - 0).
Bol schválený aj návrh (príloha č.10) na prehodnotenie úverovej konštrukcie
(13 - 0 - 0) a vzali na vedomie investičné zámery termálneho kúpaliska
(príloha č.11) - (13 - 0 - 0).
Na konci tohto programového bodu Ing. Pongrácz predložil pozmeňujúci návrh
k stiahnutému návrhu uznesenia, ktoré zastupiteľstvo po búrlivej diskusii neschválilo
(za 5 hlasov).
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Diskusia
Ing. Néveri uviedol, že odhlasoval návrh Ing. Pongrácza preto, lebo mesto by malo
zaujať stanovisko na vysporiadanie nežiadúceho stavu s chátrajúcim hotelom.
Pán primátor zdôraznil, že nič a nikto nie je odmietnutý, ale v súčasnosti nepoznáme
žiadne podklady k hlasovaniu - žiadateľ v prvom rade by mal byť majiteľom hotela.
Mgr. Kórósi by to riešil koncepčne aj zo strany mesta aj zo strany žiadateľa.
MUDr. Vrezgová poukázala na nesplnené sľuby podnikateľov napr. pri výhodnej kúpe
nehnuteľností na výstavbu domova dôchodcov.
V nasledujúcej diskusii predstaviteľ žiadateľa, pán Csiba argumentoval konkrétnymi
plánmi a 2 miliónovou investíciou žiadateľa, poslanci však zopakovali svoje
pochybnosti, poukázali na iné žiadosti a záujmy termálneho kúpaliska v tejto oblasti
a Mgr. Kórósi vymenoval úradný postup na riešenie majetkoprávnych žiadostí.
Pán Horváth požiadal zriadiť verejné osvetlenie aj na úseku chodníka J.Gagarina Dunajská a riadne pripevniť nové dopravné tabule.
Navrhol pokračovať vo výstavbe chodníkov a detských ihrísk a namiesto plánovania
očakáva činy a poprial každému príjemné sviatky.

11.

Záver
Pán primátor vyslovil presvedčenie, že ak niekto pozorne preštuduje správu
o investíciách uvidí, že sa toho spravilo nie málo, poďakoval za schválenie rozpočtu
mesta a prisľúbil, že sa bude venovať investíciám v maximálnej miere.
Na záver poďakoval každému za vykonanú prácu v r.2016 a poprial príjemné prežitie
sviatkov a šťastný nový rok.

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

JUDr. Samuel Lojkovič
primátor mesta

