Zápisnica
napísaná z príležitosti 4. zasadnutia
Mestského zasadnutia vo Veľkom Mederi
dňa 1.4.2015
Predsedajúci :

JUDr. Samuel Lojkovič, primátor mesta

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

MVDr. Dezider Bartalos
Mgr. Zalán Kórósi

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

Otvorenie
Pán primátor pozdravil prítomných a konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Pracovné predsedníctvo bolo schválené v zložení Dénes Mikóczy, Ing. Ildikó Dobis.
Pán primátor za overovateľov zápisnice určil MVDr. Dezidera Bartalosa a Mgr.
Zalána Kórósiho.

2.

Predloženie programu rokovania
Program rokovania bol schválený podľa pozvánky (9 - 0 - 0).

3.

Kontrola plnenia uznesení
Písomnú správu (príloha č.1) komentovala spravovateľka Ing. Katarína Bugárová,
hlavná kontrolórka mesta.
Správu zastupiteľstvo vzalo na vedomie bez diskusie (9 - 0 - 0).

4.

Správa primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta (príloha č.2)
Pán primátor pripomenul najdôležitejšie uznesenia z 2. zasadnutia MsZ a informoval,
že schválenému rozpočtu mesta okrem mestského úradu sa venujú aj odborné komisie.
K zodpovedaniu písomnej interpelácie Ing. Néveriho vo veci autobusovej linky do
Györu ešte nemá dostatok informácií, predbežne len toľko, že sa skúmajú zmluvy,
niektoré anglicky písané a zatiaľ sa plnia náležitosti projektu a hľadá sa riešenie na
hospodárnejšie využitie autobusov.
Ďalej pán primátor informoval o rokovaniach s p.Kálnokym o prenájme lesoparku
a odpredaji sociálnych bytov na Jahodovej ulici pri jeho areály „Öregmajor“,
o aktivitách novej akčnej skupiny pri Združení medzičiližského regiónu, že prebieha
analýza geotermálneho projektu, že je podpísaná dodávateľská zmluva na výstavbu
plaveckého bazéna, o výročných schôdzach spoločenských organizácií v meste
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organizáciám, o úspešnej spolupráci a rokovaniach s úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny.
Pán primátor poďakoval aktivistom za vyčistenie lesoparku, okolia štrkoviska a Ižopu,
hovoril o stretnutí s okresným riaditeľom policajného zboru o prehodnotení
dopravných značení v meste o prehodnotení účasti v projekte ARRABONA
a informoval, že udelil cenu primátora Ing. Jánovi Beluczovi pri príležitosti jeho
75. narodenín.

5.

Interpelácie poslancov
Pán Bobkovič upozornil, že parkovisko Základnej školy a obchodnej akadémie aj
v pracovnom čase obsadzujú nezamestnanci - navrhol vyhradiť od 7.00 do 15.00 hod.
pre zamestnancov.
Pán Polgár opakovane upozornil na problémy s premávkou na uliciach Kurtaserská
a Mostová, pán Bobkovič navrhol prevádzkovať verejný záchod v centre mesta
celoročne a MVDr. Bartalos poďakoval za promtné odstránenie poruchy na mestskom
rozhlase v Ižope.
Ing. Pongrácz požiadal opakovane o harmonogram aktualizácie rozvojového plánu
mesta. Pán primátor to prisľúbil na nasledujúce zasadnutie.
Pán Görföl vyzval aj občanov, aby odovzdali svoje podnety k rozvojovému plánu.
MUDr. Vrezgová požiadala hlavnú kontrolórku vyčísliť koľko mesto venovalo za
uplynulých 5 rokov na opravu a údržbu Materskej školy na Železničnej ulici
a Základnej umeleckej školy v kontexte toho, že pred 4 rokmi navrhla v areáli
Základnej školy B.Bartóka vybudovať nový areál materskej školy a základnej
umeleckej školy.
V záujme bezpečnosti detí a racionálneho usporiadania na svojom návrhu trvá naďalej,
aspoň do rozvojového plánu to uviesť.
Ing. Néveri poďakoval za predbežnú informáciu o autobusovej linke, súčasne však
upozornil, že v zmysle projektu mesto do mája má vykonať niekoľko dôležitých úloh.
Pán Sziszák sa opýtal na dôvody odsťahovania a osud archívu mesta.
Pán primátor prisľubil odpoveď na nasledujúce zasadnutie.
Pán Pongrácz, ako bývalý prednosta úradu to odôvodňoval ako výsledok odborného
posudku na stav archívu a doplnil, že historický archív mesta po spracovaní bol
odovzdaný do Štátneho okresného archívu.
Na otázku Ing. Dobis doplnil, že archív sa spravuje ročne za cca 2 000,- € a žiadanú
informáciu elektronicky vydajú do pol hodiny.
Ing. Pongrácz na otázku MUDr. Vrezgovej a ďalších poslancov nevedel povedať kde
sa nachádza a či existuje preberací protokol o odovzdaní dokumentov archívu MsÚ.
Pán primátor dodal, že sa ešte s takým protokolom za uplynulé 4 mesiace nestretol.
Na ďalšiu otázku MUDr. Vrezgovej Ing. Jankó uviedol, že zamestnanci úradu o stave
spracovania dostali v uplynulom roku záznam, ale o odovzdaní archívu nebol
informovaný.
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do Šale a spracovaním archívu úradu bola poverená odborná organizácia.
Mgr. Kórósi na konci diskusie však konštatoval, že o preberacom protokole ani bývalý
primátor nevedel podať informáciu.
Na konci tohto programového bodu na návrh pracovného predsedníctva zastupiteľstvo
vzalo na vedomie správu primátora mesta (11 - 0 - 0).

6.

Návrh č.2/2015 - VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.139
Novelu všeobecne záväzného nariadenia mesta o prideľovaní mestských nájomných
bytov (príloha č.3) predložil pán primátor.
VZN č.167 bolo schválené bez diskusie (9 - 1 - 1).

7.

Správa náčelníka o činnosti mestskej polície v roku 2014
Písomnú správu (príloha č.4) predložil p. Alexander Egrecký, náčelník mestskej
polície.
Predložený materiál zastupiteľstvo vzalo na vedomie bez diskusie (11 - 0 - 0).

8.

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta
Návrh textu výzvy a uznesenia (príloha č.5) za pracovné predsedníctvo predložila
Ing. Ildikó Dobis.
V diskusii sa vymenili názory o právomoci mestského zastupiteľstva zmeniť
podmienky na vzdelanie, resp. Ing. Pongrácz upozornil, že znalosť maďarského jazyka
nemôže byť podmienkou, navrhol uviesť len ako výhodu.
Ing. Néveri spochybnil reálnosť pri výbere posúdiť „profesionalitu“ a „počítačové
znalosti“.
Pán Görföl vyslovil spokojnosť, že sa vypustili konkretizované očakávania na
vzdelanie a špecializáciu.
Ing. Pongrácz navrhol nový 3.odsek bodu b/ návrhu uznesenia (príloha č.9) a navrhol
v 2. odseku vypustiť rozpis náležitostí prihlášky, len sa odvolať na prílohu č.5.
Takto upravené a doplnené uznesenie a výzva (príloha č.5) boli schválené (11 - 0 - 0).

9.

Investičné zámery mesta v roku 2015
Investičnými akciami navrhnutými spoločnou komisiou (finančná, mestského majetku,
resp. výstavby a územného plánovania) - príloha č.6 - oboznámil prítomných Mgr.
Kórósi.
Navrhol ďalej vyriešiť havarijný stav kanalizácie Zákl.školy B.Bartóka mimo poradia.
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pretože nie s každým návrhom súhlasí.
Na otázku Ing. Pongrácza Ing. Judit Varga vyčíslila, že z celkového návrhu náklady na
projekty predstavujú cca 60 tisícovú sumu.
Diskusiu vyvolal návrh parkoviska na úkor verejnej zelene na Sídl.M.Corvina, resp.
čerpanie z rezervného fondu mesta.
Ing. Pongrácz navrhol vyriešiť aj parkovisko pred domom č.1321.
Ing. Néveri ako prioritné považuje riešiť vykurovanie a výmenu okien Základnej školy
B.Bartóka v rámci načatého projektu spolu a bude o stave riešenia požadovať na
nasledujúcom zasadnutí správu.
V diskusii sa ďalej hovorilo o možnosti napojenia základnej školy na teplovod MPBH
a otázka MUDr. Vrezgovej o osude RTG vyvolala diskusiu o osude celej polikliniky.
Pán primátor informoval, že po zmapovaní situácie a rokovaniach s novými majiteľmi
dunajskostredskej nemocnice sa bude môcť vyjadriť k poliklinike.
Pán Görföl v snahe ukončiť diskusiu upozornil, že toto zastupiteľstvo má čo robiť
v tomto volebnom období, všetko sa nedá zvládnuť za jeden rok, preto by mohli na
tento rok schváliť predložený návrh.
Zastupiteľstvo predložený návrh podľa prílohy č.6 schválilo (10 - 1 - 0) s tým, že na
nasledujúce zasadnutie komisia výstavby upresní niektoré náklady v záujme vyriešenia
parkoviska aj pred obytným domom č.1321.

10.

Delegovanie členov do školských rád
Pán Dénes Mikóczy uviedol, že po odstúpení niektorých členov školskej rady
delegovaných zastupiteľstvom všetci zástupcovia samosprávy súhlasili s voľbou do
funkčného obdobia tej ktorej školskej rady.
Ing. Ildikó Dobis predložila na tajné hlasovanie návrhy kandidátov do školských rád :
1. pri Základnej škole Bélu Bartóka s VJM
Pongrácz Koloman, Ing.
Vrezgová Alžbeta, MUDr.
Csepi Daniel
Tánczosová Sylvia, Ing.
2. pri Základnej škole J.A.Komenského
Bobkovič Ivan
Dobis Ildikó, Ing.
Sziszák Jozef
Bzduchová Liana
3. pri Základnej umeleckej škole Józsefa Janigu
Dobis Ildikó, Ing.
Kórósi Zalán, Mgr.
Pongrácz Koloman, Ing.
4. pri Materskej škole na Železničnej ulici s VJM
Marian Soóky, PaedDr.
Árvaiová Ildikó, Mgr.
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Nagyová Gabriela
5. pri Materskej škole na nám. Bélu Bartóka
Bobkovič Ivan
Sziszák Jozef
Bzduchová Liana
6. pri Centre voľného času
Katona Beata, Bc.
Laposová Ildikó, Mgr.
Sziszák Jozef
Bzduchová Liana
a informovala, že pri Základnej škole B.Bartóka s vyuč.jazykom maďarským sa
dopísal aj piaty kandidát, ale delegovaný budú štyria s najvyšším počtom hlasov.
Po krátkej prestávke pracovné predsedníctvo informovalo, že všetci pôvodne
navrhnutí kandidáti boli zvolení, pri školskej rade Základnej škole B.Bartóka
s vyuč.jazykom maďarským najmenej hlasov dostal p. Bobkovič.
V tomto programovom bode na návrh Ing. Pongrácza zastupiteľstvo v tajnom
hlasovaní schválilo za členov komisie cestovného ruchu p. Görföla a Petra Plautera.

11.

Majetkoprávne operácie
Pán primátor predložil návrh na zámer mesta odkúpiť bývalé zdravotnícke zariadenie
na Nám.B.Bartóka, zatiaľ len zámer bez ceny a konkrétneho účelu.
Pán Polgár privítal tento krok.
Predložený návrh č.11/a bol schválený (11 - 0 - 0).
Pán primátor ďalej predložil ponuku Coop Jednota na prestavbu obchodného domu na
Mostovej ulici na bytové jednotky a následný odpredaj mestu (príloha č.7).
MUDr. Vrezgová si nevie predstaviť výstavbu 12 bytových jednotiek na predmetnom
pozemku a bez špecifikácií týchto bytov ani neodporúča.
Predmetná lokalita by si zaslúžila skôr riadne fungujúci obchod.
Mgr. Kórósi informoval, že ani majetková komisia to neodporúča.
Predložený návrh č.11/b nebol schválený (1 - 1 - 9).
Pán primátor následne predložil návrh na odpredaj akcií mesta Prima Banke v zmysle
ich ponuky podľa prílohy č.8 a cene 41 300,-€.
Mgr. Kórósi informoval, že finančná komisia súhlasí s odpredajom akcií.
Ing. Pongrácz navrhol v bode b/ návrhu schváliť, že sa tie peniaze použijú na
odkúpenie vyššie spomenutého objektu na Nám.B.Bartóka.
Takto doplnený návrh bol schválený (11 - 0 - 0).
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miestnostiach polikliniky (príloha č.10)
Po krátkej diskusii tento návrh bol schválený (9 - 0 - 2).

12.

Voľné návrhy
MUDr. Alžbeta Vrezgová predložila návrh uznesenia o povinnosti mesta rokovať
s novým vedením nemocnice s poliklinikou o zachovaní RTG pracoviska, resp.
o obnovení niektorých odborných lekárskych služieb (príloha č.11).
Ing. Néveri upozornil, že rozhodovať v týchto veciach nie je v kompetencii mesta ani
nemocnice s poliklinikou, MUDr. Vrezgová však argumentovala tým, že je to
v záujme mesta, zhodli sa však na tom, že prevádzkovanie RTG je ziskové.
Predložený návrh uznesenia bol schválený (11 - 0 - 0).
Ing. Ildikó Dobis navrhla vyššie spomenutý areál p. Kálnokyho na Jahodovej ulici
vyhlásiť za obytnú zónu v územnom pláne mesta, aby sa tam náhodou nevybudoval
priemyselný areál.
Pán Görföl by tam nevylúčil obchodné centrum, predajne.

13.

Diskusia
Pán Polgár, predseda komisie na ochranu verejného záujmu informoval, že v zákonnej
lehote odovzdal majetkové priznanie každý poslanec.
Pán Horváth z radov prítomných občanov navrhol prehodnotiť dopravný poriadok pri
pekárni, Coop Jednote a DM Drogerie, navrhol ďalej vytvoriť parkovisko pri
Poliklinike či už na dvore alebo rozšírením cesty na úkor parku pred poliklinikou.

14.

Záver
Pán primátor poďakoval za vykonanú prácu a konštatoval, že o investičných plánoch
budú rokovať v priebehu celého roka.
Poprial poslancom aj divákom príjemné veľkonočné sviatky a uzavrel rokovanie.

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

JUDr. Samuel Lojkovič
primátor mesta

