Zápisnica
napísaná z príležitosti 10. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 4.11.2015
Predsedajúci :

JUDr. Samuel Lojkovič, primátor mesta

Prítomní :

podľa prezenčnej listiny

Overovatelia zápisnice :

Ivan Polgár
Viliam Görföl

Zapisovateľ :

Ing. Ladislav Jankó

1.

Otvorenie
Pán primátor pozdravil prítomných a konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Pracovné predsedníctvo bolo schválené v zložení Dénes Mikóczy a Ing. Koloman
Pongrácz.
Pán primátor za overovateľov zápisnice určil p. Ivana Polgára a Viliama Görföla.

2.

Predloženie programu rokovania
Na návrh pána primátora zastupiteľstvo schválilo program rokovania podľa pozvánky
(10 - 0 - 0).

3.

Kontrola plnenia uznesení
Písomne pripravenú správu (príloha č.1) komentoval spracovateľ, Mgr. Albert Nagy.
Na návrh Ing. Pongrácza zastupiteľstvo schválilo úlohu pre hlavného kontrolóra
prekontrolovať plnenie všetkých uznesení v r. 2015 a správu poslať poslancom
elektronicky do nasledujúceho zasadnutia (príloha č.9) (11 - 1 - 0).
Správu hlavného kontrolóra zastupiteľstvo vzalo na vedomie (11 - 1 - 0).

4.

Správa primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta
Pán primátor informoval, že s konateľmi MPBH s.r.o. a zástupcom primátora sa
zúčastnili konferencie v Budapešti o využití geotermálnej energie, v našom meste sa
konala konferencia k zahájeniu celoštátnej akcie Bezpečné mesto, v Malých
Dvorníkoch sa zúčastnili na vyhodnotení využitia projektov na výstavbu cyklotrás a na
zahájení ďalšieho obdobia a rokoval so starostami spoločného úradu, kde si vypočuli
aj prednášku o sociálnych službách.
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informoval, že nový majiteľ Nemocnice s poliklinikou v Dunajskej Strede prisľúbil
nové RTG zariadenie pre Polikliniku, že od 13.decembra by autobusy do Győru mali
mať zastávky aj na území Slovenska a mali by sa prevádzkovať so zníženým počtom
liniek.
V uplynulom týždni sa uskutočnilo cvičenie CO, kde po administratívnej ako aj
organizačnej stránke bolo všetko v poriadku. Na OR PZ SR sa konalo hodnotenie
činnosti, kde využili možnosť predložiť žiadosť o odklonenie kamionovej dopravy
z nášho mesta.
V kauze DAN AGRAR sa už našla politická strana, ktorá si posvieti na ich pôsobenie
po celom Slovensku, verí, že vo volebnej kampani sa pripoja aj iné subjekty, treba si
však uvedomiť, že konečné rozhodnutie je v rukách VÚC a ministerstva.
Správu primátora mesta zastupiteľstvo vzalo na vedomie (12 - 0 - 0).

5.

Interpelácie poslancov
Pán Bobkovič tlmočil požiadavku zriadiť osvetlenie pri autobusovej zastávke na
Medveďovskej ceste ako aj pri Starom dube M.Corvina a na nádvorí Polikliniky.
Zopakoval ďalej interpeláciu, že v starej budove trafostanice v lese žijú bezdomovci
a opýtal sa na zabezpečenie bezdomovcov v meste pred mrazmi.
Pán primátor informoval, že osvetlenie autobusovej zastávky bude súčasťou výstavby
chodníka na Medveďovskej ceste, dodal, že pripravuje aj osvetlenie veľmi
nebezpečnej odbočky do Ižopu. K problematike bezdomovcov konštatoval, že je
s nimi veľmi náročná komunikácia.
Mgr. Laposová požiadala opraviť chodník medzi obchodným domom DM a OTP
Bankou, upozornila na rušenie nočného pokoja v meste, zvlášť v oblasti Kurtaserskej
ulice a katolického cintorína a upozornila na užívanie drog mladistvými na sídliskách.
Pán primátor prisľúbil chodník opraviť, za rušenie nočného kľudu v konkrétnom
prípade pripustil zrušiť prevádzkové povolenie podniku Tunyó Tanya a vo veci
užívania drog apeloval na výchovnú úlohu rodičov a učiteľov.
Ing. Pongrácz v súvislosti s nedodržaním nočného kľudu upozornil na potrebu
aktualizácie VZN o otváracích hodinách.
Upozornil ďalej, že možno v dôsledku novej nájomnej zmluvy Základná škola
B.Bartóka nešťastne riešila umiestnenie a prevádzkovanie školskej družiny. To, že je
umiestnená v hlavnej budove je vítané a možno aj úsporné, organizačne však nie je
dobre riešená, je sťažený voľný odvoz detí na iné krúžky a do ZUŠ.
Požiadal primátora poskytnúť pomoc pri optimalizácii tejto situácie.
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Hlasovanie o udelení ceny PRO URBE
Pán Dénes Mikóczy, zástupca primátora mesta informoval prítomných o navrhnutých
kandidátoch - MO Csemadok, Július Zakál, tanečná skupina Megyer, MVDr. Zsuzsa
Dóka Bielik a konštatoval, že návrhy po formálnej stránke spĺňajú podmienky podľa
VZN.
Na návrh Mgr. Laposovej ešte informoval o metodike hlasovania podľa VZN.
Pán Horváth ako navrhovateľ p. Zakála sa prihovoril za svoj návrh a súčasne
konštatoval, že by bolo treba prepracovať podmienky udelenia v príslušnom VZN.
Nasledovalo tajné hlasovanie.
V prvom kole hlasovania najviac hlasov získali p. Július Zakál a MVDr. Zsuzsa Dóka
Bielik. 2 hlasy boli neplatné.
V druhom kole sa hlasovalo podčiarknutím mena jedného z dvoch kandidátov.
Pán zástupca primátora oznámil, že výsledkom hlasovania so ziskom trojpätinovej
väčšiny hlasov cenu Pro Urbe v roku 2015 získava p. Július Zakál. Dodal, že cena
bude odovzdaná na slávnostnom zasadnutí dňa 15. decembra v koncertnej sieni ZUŠ.

7.

Informatívna správa riaditeľov mestských podnikov o činnosti a hospodárení
Pán primátor požiadal riaditeľov, resp. konateľov štyroch podnikov, aby krátko
a výstižne informovali prítomných.
Za Termál s.r.o. predniesol svoju správu (príloha č.12) Mgr. Zalán Kórósi. Pán Görföl
ju doplnil aktuálnymi finančnými informáciami o financovaní krytej plavárne,
o plánovanom saunovom svete a projektoch na rok 2016 - vonkajší zážitkový bazén,
hotel nad kanceláriami, letný festival a pod.
Pán Bobkovič sa opýtal na už skôr plánovanú fontánu a zámkovú dlažbu pred areálom.
Pán Görföl informoval, že to rieši OO CR a bude realizované asi na jar.
Za MŠK Veľký Meder s.r.o. predložil správu pán Bobkovič (príloha č.13) konštatoval,
že hospodárenie firmy je kladné napriek tomu, že dotácia od mesta nestačí ani na
režijné náklady. Potrebujú si zaobstarať výkonnú kosačku trávy a chystajú
rekonštruovať kancelárske priestory.
Za TSM Veľký Meder, s.r.o. predložil správu (príloha č.14) pán Norbert Magyarics.
Okrem toho poukázal na niektoré neefektívne kroky predchádzajúceho vedenia
a nevyužité technické zariadenia.
Pán Polgár dodal, že od apríla zriadili 9 nových pracovných miest, pripravujú sa na
realizáciu nového zákona o odpadoch a bola ukončená zmluva o prenájme
chladiarenského boxu len pre jedného pohrebníka.
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Informovala o plánovaných investíciách, o vysporiadaní sa s neplatičmi, že sa od
1. januára 2016 uzatvoria nové nájomné zmluvy s disciplinovanými nájomníkmi.
Upozornila na potrebu odstrániť konštrukčné nedostatky na dome Komárňanská 3300
a na životu nebezpečné gamatky v novom objekte na Jahodovej ulici.
Plánuje sa zavedenie digitálneho merania tepla a vody a bol pozitívne hodnotený
geotermálny projekt.
Ing. Csémi dodal, že sa plánuje prepojenie dvoch kotolní a napojenie verejných
inštitúcií. Zahájili sa aj konzultácie s možnými firmami na vrty.
Pán primátor poďakoval za správy, vidí optimisticky vývoj týchto spoločností,
podrobnejšie sa tomu chce venovať až pri hodnotení hospodárenia podnikov.
Ing. Pongrácz poznamenal, že by sa hodnotilo lepšie, keby anno boli predložené plány
podnikov.
Na otázku MVDr. Bartalosa pán Magyarics informoval, že Caterpilar so zdvýhacím
zariadením zaobstarali za 27 000,-€, rok výroby 2009. Podobný nový stroj stojí cca
75 000,-€. Pred zimou ešte plánujú na tento stroj namontovať odhŕňač snehu.
V diskusii k predloženým správam reagujúc na otázku pán Polgár informoval, že
príslušníci mestskej polície hliadkujú v cintorínoch, že aspoň ku vchodom plánujú
zriadiť kamerový systém a že osvetlenie bolo vypnuté na požiadavku poslanca.
Viacerí poslanci s tým nesúhlasili a konštatovali, že aspoň počas dušičiek mali byť
zapnuté svetlá v cintorínoch - bola úplná tma.
Ing. Néveri k návrhu prevádzkovať hotelové zariadenie fy Termál s.r.o. poznamenal,
že termálne kúpalisko by sa malo venovať len prevádzkovaniu kúpaliska a služby
prenechať podnikateľom.
Pán Görföl odvetil, že pred pár rokmi práve Ing. Néveri chcel centralizovať
prevádzkovanie služieb v termálnom kúpalisku.
Ing. Dobis dodala, že aj v Podhájskej aj v Štúrove prevádzkuje termálne kúpalisko
úspešne aj hotel.
Správu konateľov a riaditeľov mestských podnikov zastupiteľstvo vzalo na vedomie
(13 - 0 - 0).

8.

Návrh č.9/2015 - VZN, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Veľký Meder
Pán primátor uviedol, že s materiálom (príloha č.2) sa mohli včas oboznámiť poslanci
aj občania.
Predložený návrh, VZN č.174 bol schválený bez diskusie (13 - 0 - 0).

9.

Návrh č.10/2015 - VZN, ktorým sa mení VZN mesta Veľký Meder č.119 o dani
z ubytovania
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a turizmu.
Pán Bobkovič navrhol označiť tabuľou investície realizované z tohto zdroja, aby to
bolo transparentné.
Ing. Pongrácz a Mgr. Kórósi uviedli, že komisia cestovného ruchu ako aj finančná
komisia odporúčajú zvýšenie dane za ubytovanie na 1,-€ schváliť.
Predložený materiál, VZN č.175 bolo schválené (12 - 1 - 0).

10.

Návrh č.11/2015 - VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
malými zdrojmi znečisťovania na území mesta Veľký Meder
Predložený materiál (príloha č.4) VZN č. 176 bol schválený bez diskusie (13 - 0 - 0).

11.

Vyhodnotenie investičných akcií mesta
Písomný materiál (príloha č. 5) predložil pán primátor.
Správu zastupiteľstvo vzalo na vedomie bez diskusie (13 - 0 - 0).

12.

Majetkoprávne operácie
Ing. Judit Varga, vedúca odd. výstavby predložila návrh podľa prílohy č.6 na
dodatočné vysporiadanie 149 m2 pozemku za cenu 10,-€/m2.
V tajnom hlasovaní zastupiteľstvo schválilo predložené uznesenie (13 - 0).

13.

Voľné návrhy
Ing. Judit Varga predložila návrh na osadenie nových dopravných značiek podľa
prílohy č.7.
Predložený súbor uznesení (12/a/1,2) bol schválený (13 - 0 - 0).
Pracovné predsedníctvo na návrh p. Sziszáka predložilo návrh na vypracovanie
projektovej dokumentácie na rozšírenie parkoviska na Sídl.M.Corvina.
Ing. Pongrácz poznamenal, že tento projekt je už vlastne schválený vyčlenením 4 000,€ v rozpočte, čo však rozhodne nebude stačiť, predložil preto pozmeňujúci návrh
podľa prílohy č.10.
Po krátkej diskusii o výške potrebných financií bol pozmeňujúci návrh schválený
(7 - 3 - 3).
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predložila návrhy uznesení (príloha č.8) o vymazaní neaktuálneho záznamu z registra
kultúrnych pamiatok a resp. o zápis Vlastivedného domu a Starého duba M.Korvína.
Predložený súbor uznesení bol schválený počtom hlasov 11 - 2 - 0, resp. 13 - 0 - 0.
Na návrh p. Görföla zastupiteľstvo schválilo úver pre Termál s.r.o. na nákup osobného
vozidla do výšky 21 815,16 € (12 - 0 - 1).
Na návrh Ing. Pongrácza zastupiteľstvo schválilo úlohu - zabezpečiť aktualizáciu VZN
č. 96 a 113 alebo vypracovanie nového návrhu tohto VZN do nasledujúceho
zasadnutia (13 - 0 - 0).
Na návrh Ing. Pongrácza zastupiteľstvo schválilo doplnenie Rokovacieho poriadku
MsZ podľa prílohy č.11 (13 - 0 - 0).

14.

Diskusia
Mgr. Zalán Kórósi, konateľ Termál s.r.o. poďakoval za umožnenie nákupu mikrobusu,
na otázku Ing. Pongrácza Ing. Judit Varga informovala, že definitívne ukončenie
spracovania návrhov do územného plánu mesta sa očakáva do konca nasledujúceho
roka.
Ing. Néveri odmietol tvrdenie p. Görföla, že by počas pôsobenia vo funkcii primátora
presadzoval centralizáciu služieb v termálnom kúpalisku.

15.

Záver
Pán primátor poďakoval za vykonanú prácu, konštatoval, že nasleduje príprava
rozpočtu mesta na rok 2016.
Informoval, že matričný úrad bude rozšírený za účelom naplnenia nového zákona
o poskytovaní elektronických služieb obyvateľom a oznámil, že sa obnoví tradícia
Mikulášskych jarmokov na Starej ulici.
Pán primátor ukončil rokovanie.

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

JUDr. Samuel Lojkovič
primátor mesta

