Zápisnica
napísaná z príležitosti 12. zasadnutia
Mestského zasadnutia vo Veľkom Mederi
dňa 16.12.2015
Predsedajúci :

JUDr. Samuel Lojkovič, primátor mesta

Prítomni

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

Ivan Polgár
Ing. Ildikó Dobis

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

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

2.

Predloženie programu rokovania
Ing. Pongrácz navrhol stiahnuť z programu schvaľovanie rozpočtu mesta, nakoľko
neboli predložené obchodné plány mestských podnikov.
Tento jeho návrh nebol schválený (2 - 1 - 7).
Pán primátor navrhol majetkoprávne oparácie s jediným bodom (programový bod
č. 12) prerokovať pred programovým bodom č.4.
Takto upravený program rokovania podľa pozvánky bol schválený (10 - 0 - 0).
Ing. Pongrácz navrhol zmenu rozpočtu podľa uznesenia č.15/a prerokovať ešte pred
schválením rozpočtu mesta.

3.

Kontrola plnenia uznesení MsZ
Hlavný kontrolór mesta, Mgr. Albert Nagy predložil svoju správu písomne (príloha
č. 1).
Tento materiál zastupiteľstvo vzalo na vedomie (10 - 0 - 0) ako aj správu hlavného
kontrolóra o následnej finančnej kontrole na oddelení daní a poplatkov mestského
úradu (príloha č.2) (10 - 0 - 0).

-212.

Majetkoprávne operácie
Predložený návrh na odpredaj pozemku mesta (uznesenie č.11/a) odôvodňoval
predstaviteľ AMC s.r.o., p. Váradi ml.
Argumentoval tým, že súčasný stav nezodpovedá pôvodnej kúpnej zmluve a je
prekážkou ich investičným zámerom. Ak sa neschváli predaj, musia odbúrať oplotenie
postavené na základe pôvodných dohôd s mestom a začať od základov vybavovať
doklady k plánovanej výstavbe.
Uviedol, že ak by mohli začať, výstavbu a súčasne aj úpravu predmetného pozemku
by zrealizovali do roka.
Ing. Dobis vyslovila obavy v súvislosti s uložením podzemných vedení geotermálneho
projektu a priemyselného parku na hranici tohto pozemku a pod prístupovou cestou.
Mgr. Kórósi za komisiu mestského majetku nedoporučil predaj tohto pozemku.
Zámer predaja nebol schválený (7 - 4 - 0) a následne ani predaj pre AMC s.r.o.
(7 - 4 - 0).

4.

Správa primátora mesta
Pán primátor uviedol, že v uplynulých týždňoch sa venovalo poctivo aj na úrovni
komisií príprave rozpočtu mesta.
Včera sa konalo slávnostné odovzdanie ceny Pro Urbe p. Zakál Júliusovi v priestoroch
ZUŠ. Pán Zakál poďakoval za dôveru navrhovateľovi ako aj poslancom.
Pán primátor s radosťou konštatoval zveľaďovanie majetku termálneho kúpaliska
odovzdaním novej krytej plavárne koncom uplynulého týždňa.
Konali sa výročné schôdze a predvianočné oslavy v Klube dôchodcov, vo Zväze
telesne postihnutých, u Slimákov, resp. u Tekergők.
V kultúrnom dome sa konalo úspešné stretnutie tanečných skupín a usporiadal sa
staronový Mikulášsky jarmok znovu na Starej ulici.
Konštatoval slušný záujem zo strany občanov a pochválil organizátorov. Na návrat
predajných atrakcií samozrejme potrebujeme niekoľko rokov.
Pán primátor ďalej pripomenul zapálenie adventných sviečok v meste ako aj v Ižope,
Mikulášsku oslavu Csemadoku ako aj v školách a v detskom domove.
Na pôde regionálneho združenia starostov sa rokovalo o zákaze prejazdu kamiónov
z Győru cez mesto na Okoč.
Pán primátor informoval, že skontrolovali stav archívu mesta u profesionálnej firmy
v Nových Zámkoch a zdá sa, že sa to udržuje v poriadku, historické dokumenty sú
uložené v Šali, tam plánujú zavítať v januári.

-3Oskár Patasi, dvojnásobný majster sveta vo vzpieraní seniorov dostal od predsedu
VÚC vyznamenanie ako jeden z najlepších športovcov roka nášho kraja.
Pán primátor reagujúc na výhrady Ing. Néveriho na predchádzajúcom zasadnutí
k úhrade niektorých faktúr predložil písomný rozbor predmetných činností a cien
(príloha č.3).
Pán Norbert Magyarics, ktorého sa výhrady Ing. Néveriho aj osobne týkali, prečítal
otvorený list - odpoveď (príloha č. 13), v ktorej odmietol všetky narážky na nečestné
konanie a poukázal na neschopnosť alebo nezáujem Ing. Néveriho využiť kapacity
TSM na práce realizované mestom.
Správu primátora mesta zastupiteľstvo vzalo na vedomie (11 - 0 - 0).

5.

Interpelácie poslancov
Pán Pongrácz sa opýtal na stav spracovania zmien v územnom pláne mesta a na kroky
zabraňujúce výstavbu ošíparní Dan Slovakia.
Pán primátor uviedol, že nový územný plán už spracúvajú odborníci, podľa aktuálnych
informácií Dan Slovakia v Novom Dvore nerozširuje kapacity a okolo stavebného
povolenia v Nagy Düre sa riešia konfliktné situácie.
Pán Bobkovič upozornil na neosvetlenú autobusovú stanicu, navrhol vyzvať
prevádzkovateľa.
Pán primátor súhlasil, vyslovil sa však skepticky k možnej reakcii SAD, pretože
vlastne už predávajú ten areál.

6.

Návrh č. 14/2015 - VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Veľký Meder č. 173
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Mgr. Gabriela Fabulyová, vedúca odd. daní a poplatkov zmenu VZN o miestnom
poplatku (príloha č.4) odôvodnila zmenou zákonnej úpravy.
Pán primátor vyslovil obavy, že táto vynútená zmena poplatku bude mať za následok
nárast počtu čiernych skládok.
Predložené VZN č.178 bolo schválené (11 - 0 - 0).

7.

Návrh č.15/2015 - VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Veľký Meder č. 150
o nakladaní s odpadom na území mesta Veľký Meder
Ing. Kristína Pivodová, vedúca odd. životného prostredia predložila zmenu VZN
o nakladaní s odpadom (príloha č.5) v nadväznosti na zmenu schválenú
v predchádzajúcom bode.
Predložené VZN č. 179 bolo schválené (11 - 0 - 0).
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Rozpočet mesta Veľký Meder na rok 2016-2018
Pán hlavný kontrolór vo svojom stanovisku k predloženému rozpočtu (príloha č.6)
konštatoval, že proces tvorby rozpočtu zodpovedá zákonom a odporúča schváliť.
Stanovisko hlavného kontrolóra zastupiteľstvo vzalo na vedomie (11 - 0 - 0).
Rozpočet mesta (príloha č.7), programový rozpočet mesta na roky 2016-2018 (príloha
č.8 ) a rozpočet mesta na roky 2017-2018 predložila Ing. Eva Kázmérová, ved.
finančného oddelenia.
Ing. Zalán Kórósi ako predseda finančnej komisie konštatoval, že materiály obsahujú
pripomienky komisie a odporúča schváliť.
Upozornil, že neschválením rozpočtu by trpeli organizácie odkázané na dotácie od
mesta, pretože tie by sa nemohli poskytnúť.
Ing. Pongrácz opakovane vytkol, že rozpočet je predložený bez toho, aby poznali
obchodné plány mestských podnikov a navrhol o nevyčerpané kapitálové zdroje
z uznesenia č.15/a zvýšiť rozpočet v budúcom roku.
Po výmene názorov medzi Mgr. Kórósim a Ing. Pongráczom pán Görföl navrhol
predložené materiály schváliť tak ako sú pripravené, ak sa naplnia Ing. Pongráczom
spomenuté kapitálové príjmy, bude možné až vtedy vykonať zmenu rozpočtu.
Ing. Pongrácz ešte navrhol sa dôkladnejšie venovať dotačnému systému a vyslovil
spokojnosť s navýšením mzdových prostriedkov v samospráve.
Na návrh pracovného predsedníctva zastupiteľstvo schválilo
- rozpočet mesta na rok 2016 (10 - 0 - 1)
- programový rozpočet na roky 2016-2018 (11 - 0 - 0) a
- rozpočet na roky 2017-2018 (11 - 0 - 0).

9.

Rozpočet MsKS Veľký Meder na rok 2016
Pán riaditeľ, Ladislav Gútay predložil svoj návrh (príloha č.9), ktorý zastupiteľstvo
schválilo bez diskusie (10 - 0 - 0).

10.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2016
Pán Albert Nagy k predloženému návrhu (príloha č.10) dodal informáciu, že
v budúcom roku sa mení zákon o finančných kontrolách.
Materiál bol schválený bez diskusie (10 - 0 - 0).
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Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi na 1. polrok 2016
Pán Dénes Mikóczy, zástupca primátora mesta k predloženému návrhu (príloha č.11)
dodal, že sa samozrejme bude môcť prispôsobiť program zasadnutí aktuálnym
potrebám.
Ing. Pongrácz kvôli dotáciám považuje termín 1. zasadnutia za neskorý a požadoval
naplánovať aj prezentáciu obchodných plánov mestských podnikov.
Na návrh p. Görföla p. Mikóczy informoval aj občanov o termínoch zasadnutí.
Predložený návrh bol schválený (9 - 1 - 0).

13.

Voľné návrhy
Pán primátor predložil návrh č.12/a na financovanie 1.etapy geotermálneho projektu
podľa indikatívnej ponuky VÚB (príloha č.12).
Ing. Ildikó Dobis požiadala doplniť uznesenie o preklenovací úver 300 000,-€, čo je
tiež súčasťou indikatívnej ponuky.
Diskutovalo sa o rizikách ohľadne výdatnosti, resp. úspechu vrtu, o ručení firmou
Termál s.r.o., ale poslanci sa dohodli, že očakávaný prínos tohto diela stojí za odvážne
rozhodnutie.
Predložený návrh uznesenia doplnený o preklenovaní úver bol schválený (9 - 2 - 0).
Mgr. Kórósi predložil návrh na vklad vo výške 35 000,-€ Oblastnej organizácií CR
ŽO. Upozornil, že možnosť využitia prínosu z vkladu v roku 2013 bol zle
prezentovaný, nedá sa využiť na investíciu do majetku termálneho kúpaliska ani
mesta, preto sa dotáciu 113 000,-€ nepodarilo využiť. Prínos zo súčasného vkladu
mienia využiť na kultúrne a marketingové účely v oblasti cestovného ruchu.
Pán primátor taktiež s prekvapením konštatoval, ako keby predchádzajúce vedenie
mesta nevedelo čítať - oboznámiť sa s podmienkami zmlúv a dotácií - viď aj
autobusovú linku.
Predložený návrh uznesenia č.13/a bol schválený (11 - 0 - 0).
Ing. Kázmérová predložila návrh na prolongáciu existujúceho úveru vo výške
182 186,-€, na preklenutie dotácie na komunitné centrum, čo už v tomto roku
neobdržíme.
Predložený návrh uznesenia č.14/a bol schválený (11 - 0 - 0).
Zastupiteľstvo schválilo aj zmenu rozpočtu mesta podľa návrhu uznesenia č.15/a
(11 - 0 - 0).
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Judit (11 - 0 - 0).
Ing. Pongrácz predložil návrh na priznanie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta do
30% za promptné a spoľahlivé predloženie správ a požadovaných informácií.
V tajnom hlasovaní zastupiteľstvo určilo výšku odmeny na 25,9%.
Pán primátor predložil návrh na tajné hlasovanie na odvolanie Ing. Štefana Csémiho
z funkcie konateľa MPBH s.r.o. dňom 16.12.2015, nakoľko je neprospešná
komunikácia medzi nimi.
Predložený návrh bol schválený (9 - 1 - 1).
Následne pán primátor predložil návrh na menovanie p. Bobkoviča za konateľa MPBH
s.r.o. dňom 17.12.2015 do 31.3.2019.
Aj tento návrh bol schválený (10 - 1 - 0).
Pán Bobkovič poďakoval za dôveru a uviedol, že čas ukáže, či a ktoré funkcie bude
vedieť riadne zastávať.
Ing. Pongrácz aj naďalej zastáva názor, že poslanec by nemal byť konateľom mestskej
spoločnosti.
Pán Mikóczy vyslovil práve opačný názor.
Pán Bobkovič oznámil, že sa kvôli nezlučiteľnosti vzdáva funkcie člena dozornej rady
pri MPBH s.r.o.
Zastupiteľstvo to vzalo na vedomie (11 - 0 - 0).
Následne pán primátor navrhol za nového člena dozornej rady pri MPBH pána Jozefa
Sziszáka .
Tento návrh bol schválený (10 - 1 -0).
Na konci tohto programového bodu pán Polgár informoval, že odvoz smetia
plánovaný na 24. decembra sa uskutoční v sobotu 26.12.2015 a pán Görföl pozval
každého na novoročné plavecké preteky 3. januára 2016 o 14.00 hod., resp.
informoval, že na asfaltovej ploche pri vzadnom vchode do areálu termálneho
kúpaliska sa vytvorí klzisko.

14.

Diskusia
Pán Horváth z radov prítomných občanov tlmočil sťažnosť na prevádzkovateľa
autobusovej linky do Győru ako aj na autobusovú stanicu, vyslovil nespokojnosť
s kvalitou mestského rozhlasu, opýtal sa na dôvody nerealizácie chodníka k Tescu
a vyslovil obavy, či pán Bobkovič zvládne toľko funkcií.
Zablahoželal ďalej Ing. Pongráczovi za rozsiahle príspevky, z ktorých však nič nebolo
rozumieť.
Pán primátor prisľúbil, že ohľadne autobusu a autobusovej stanice bude komunikovať
s predstaviteľmi SAD, poznámky k mestskému rozhlasu bude tlmočiť servisnej firme
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linky.
Pán Görföl dodal, že na nasledujúcom zasadnutí budú rozhodovať o investíciách
v budúcom roku, tam to bude možné naplánovať.
Z radov občanov ďalej prehovoril p. Arpád Váradi, majiteľ AMC s.r.o. a vyslovil
názor k odmietnutiu predaja žiadaného pozemku v tom zmysle, že ponúkol celý,
pôvodne odkúpený areál vrátiť mestu, pretože za súčasných podmienok je ten
pozemok nevyužiteľný pre jeho investičné zámery, nehovoriac o naťahujúcom sa
povolovacom procese.
V následnej diskusii Ing. Pongrácz vyslovil názor, že riešenie hraníc pozemkov
a oplotenia môže operatívne riešiť aj primátor, Mgr. Kórósi je tiež za riešenie, len
navrhol pripojiť podrobnejšiu dokumentáciu k žiadosti, Ing. Dobis však opakovane
upozornila na možné problémy s plánovanými podzemnými vedeniami.
MUDr. Vrezgová reagujúc na diskusiu na sociálnych sieťach ohľadne absencie
laboratória na poliklinike odmietla narážky, že by samospráva a lekári neurobili
všetko pre zachovanie tejto služby - treba však s poľutovaním konštatovať, že
zdravotníctvo v našom štáte takto funguje.
Prisľúbila aj naďalej hľadať riešenie a vyzvala každého, kto by vedel pomôcť nech sa
ohlási.

15.

Záver
Pán primátor konštatoval, že sa zastupiteľstvo uznieslo na najdôležitejších veciach
v tomto roku a ohľadne geotermálneho projektu vyhlásil, že sme odvážna samospráva.
Za seba prisľúbil k tomuto projektu zabezpečiť všetky dostupné fondy.
Oznámil ďalej, že zahájil trestné konanie proti pohrebníkovi prevádzkujúcemu
chladiarenský box a katafalk medzi rodinnými domami na ul. Sv.Štefana.
Na záver pán primátor poďakoval za celoročnú prácu, poprial každému príjemné
sviatky a pozval občanov na rôzne vianočné programy a na skromnú Silvestrovskú
zábavu na Nám.B.Bartóka a uzavrel rokovanie.

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

JUDr. Samuel Lojkovič
primátor mesta

