Zápisnica
napísaná z príležitosti 1. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 19.2.2014
Predsedajúci :

Ing. Alexander Néveri, primátor mesta

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

Viliam Görföl
Ivan Bobkovič

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

Otvorenie, potvrdenie jeho uznášaniaschopnosti
Pán primátor pozdravil prítomných a konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Informoval, že prednosta úradu a referentka oddelenia projektového marketingu
ospravedlnili svoju neúčasť z rodinných dôvodov.

2.

Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Návrhová komisia bola schválená v zložení : Ladislav Dobis
PaedDr. Marian Soóky (9 - 2 - 0).
Pán primátor za overovateľov zápisnice určil p. Viliama Görföla a p. Ivana Bobkoviča.

3.

Predloženie a schválenie programu rokovania
Pán Mgr. Zalán Kórósi k navrhnutému programu predložil pozmeňujúci návrh a to :
vynechať programové body č. 4 - 5 - 6 a za 3. bodom posunúť body č. 11 - 12 - 13.
Tento jeho návrh bol schválený (7 - 3 - 1).
Ing. Ildikó Dobis požiadala správu primátora rozoslať poslancom v elektronickej
forme.
Pán Görföl navrhol pokračovať v rokovaní samostatným programovým bodom
o investičných zámeroch Termál s.r.o.
Tento jeho návrh bol schválený (12 - 0 - 0).
Takto upravený program rokovania bol schválený (12 - 0 - 0).
Pán primátor naznačil, že najdôležitejšie témy svojej správy prednesie na konci
zasadnutia.
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Investičný zámer Termál s.r.o. v roku 2014
Písomný materiál (príloha č.1) komentoval spracovateľ Ing. Tibor Križan, konateľ
spoločnosti.
Zdôraznil, že ohľadne financovania plánovaných investícií už nie je čas na zahájenie
ďalších rokovaní s bankou.
Pán primátor dodal, že súčasná konštrukcia úveru na 5+5 rokov znamená vyše 60
tisícové zníženie ročných nákladov Termál s.r.o.
V nasledujúcej diskusii sa poslanci snažili dospieť k riešeniu financovania
investičných zámerov, ktoré sú pripravené schváliť bez alebo s čo najnižším úverom.
Pán konateľ zopakoval, že ak chceme mať tobogan do sezóny, už nie je čas na
zahájenie nových rokovaní s bankou.
Pán Bobkovič namietol, že mohlo byť zvolané mimoriadne zasadnutie na túto tému už
v januári.
Ohľadne neschváleného zbúrania starého tobogánu pán primátor vysvetlil, že sa ešte
nelikviduje majetok mesta, len sa rozoberá konštrukcia.
Na konci diskusie zastupiteľstvo schválilo pozmeňujúci návrh Mgr. Ildikó Laposovej
o 400 tisícovom úvere na výstavbu tobogánov (príloha č.4) (13 - 0 - 0).
Zastupiteľstvo schválilo - na návrh p. Görföla v upravenom znení - zbúranie
a odstránenie stavby vodný tobogán s č. 3244 (13 - 0 - 0).

5.

Plán kultúrnych a spoločenských podujatí MsKS Veľký Meder na rok 2014
Predložený prehľad plánovaných akcií (príloha č.2) krátko komentoval riaditeľ MsKS
p. Ladislav Gútay.
Predložený materiál zastupiteľstvo vzalo na vedomie bez hlasovania.

6.

Koncepcia prevádzkovania zberu odpadu a verejného osvetlenia
Pán primátor predložil uznesenia, na základe ktorých by bolo prevádzkovanie zberu
odpadu a verejného osvetlenia prevedené do správy TSM Veľký Meder s.r.o. v rámci
rozpočtových nákladov.
Informoval ďalej, že doterajší referent životného prostredia MsÚ sa stal
zamestnancom TSM a na jeho miesto bola prijatá nová referentka MsÚ.
Pán Dobis predložené uznesenia považuje len za zámery a nie koncepcie.
Pán Görföl sa opýtal na stanovisko dozornej rady spoločnosti. Pán Polgár uviedol, že
v tomto roku ešte nezasadali.

-3Pán Csepi uviedol, že „koncepcia“ nepočíta s úsporami, Ing. Csémi konštatoval, že
spoločnosť nemá zamestnaného elektrikára na údržbu verejného osvetlenia a že pri
uvedených nákladoch prevod správy týchto činností nemá žiadny efekt.
Pán Görföl navrhol o predložených uzneseniach nerozhodovať.
Tento návrh bol schválený (13 - 0 - 0).
Nasledovala krátka prestávka.
Po prestávke pán primátor privítal poslanca Národnej rady a VÚC pána Józsefa Nagya
a odovzdal mu slovo.
Pán poslanec informoval o čerpaní eurofondov, o možnostiach pre obdobia 20142020. Zdôraznil potrebu kvalitných projektov pri využití profesionálnych zhotoviteľov
takých projektov. Prisľúbil poinformovať sa o možnej účasti VÚC na riešení
vykurovania budovy Zákl.školy B.Bartóka, kde sídli aj Obchodná akadémia
a gymnázium.
Konkrétnou žiadosťou sa na pána Nagya obrátil p. Dobis a to vo veci chátrajúcej
budovy na nám.B.Bartóka pri materskej škole. Požiadal postarať sa o technický stav
budovy vo vlastníctve VÚC alebo o prevod za symbolickú cenu mestu.
Pán primátor informoval, že so starostami regiónu tiež sledujú možnosti pre
programovacie obdobie 2014-2020, zatiaľ sa však názory rozchádzajú. Prevláda názor,
že dotácie na rekonštrukciu škôl, kultúrnych stredísk a výstavbu dialníc
pravdepodobne nebudú poskytovane. Uprednosťnované budú projekty na zvýšenie
zamestnanosti a tvorbu pracovných miest. Pre rok 2014 však očakáva cca miliónovú
dotáciu pre mesto a to na cyklistickú trasu do Okoča, na spoločenský dom v Ižope, na
autobusovú linku do Györu a na zriadenie pracovných pozícií ako sociálny pracovníci
na 2 roky.
MUDr. Vrezgová sa obrátila so žiadosťou o pomoc pri navrátení rýchlej „lekárskej“
pomoci pre Veľký Meder.
Pán Nagy konštatoval, že pri súčasnej legislatíve ani vláda nemá dosah na
rozdeľovanie licencií zdravotnými poisťovňami.
Pán Görföl vyslovil svoje sklamanie, že naše mesto nemá zástupcu ani na úrovni kraja
ani v NR SR a konštatoval, že nás sa radosť zo zahájenia výstavby rýchlostnej cesty
R7 netýka.
Pán Nagy odvetil, že diaľnica alebo rýchlostná cesta je obchodne akceptovateľná do
30 km.
Pán primátor dodal, že je v príprave výstavba severného diaľničného obchvatu mesta
Győr, a tým prístupová vzdialenosť Veľkého Medera k dialnici sa zmenšuje na 15 km.

7.

Poradovník investičných akcií mesta v roku 2014
Pán primátor predložil širší návrh mestského úradu. Informoval, že svoje návrhy
predložili komisia výstavby a komisia finančná.
Ing. Štefan Csémi, predseda komisie výstavby uviedol, že zvážili naliehavosť
niektorých investícií a finančné možnosti mesta a vymenoval 20 akcií z celkového
zoznamu, niektoré s upraveným rozpočtom v celkovej sume 899 700,-€.
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Upozornil, že nie sú využité možnosti z grantov, napr. na zateplenie, pričom
v okolitých obciach zateplovali kultúrne domy a zdravotnícke zariadenia.
Mgr. Kórósi upozornil, že zbúranie rodinného domu na Tichej ulici bolo úlohou už
v minulom roku a vymenoval návrh finančnej komisie na 7 investícií realizovateľných
z vlastných zdrojov v celkovej výške 201 025,- € (podľa zápisnice č. 36 KFMB).
Pán primátor požiadal rozhodnúť sa o systéme hlasovania, súčasne vyjadril
nespokojnosť s veľmi skromným návrhom finančnej komisie. Upozornil, že v rozpočte
mesta sa počíta s investíciami vo výške 460 tisíc eur. Požiadal využiť tento limit.
Ing. Ildikó Dobis navrhla hlasovať o návrhoch komisií tak ako ich predložili.
Pán Dobis vyjadril súhlas s návrhom finančnej komisie, uprednostnil by však niektoré
z 13 už rozprojektovaných akcií.
Mgr. Kórósi pripustil na májovom zasadnutí rozšíriť súčasný skromný návrh finančnej
komisie.
Predložený návrh finančnej komisie podľa zápisnice komisie č. 36 (príloha č. 3 ) bol
schválený (13 - 0 - 0).

8.

Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v roku 2014
Pán primátor informoval, že k predloženému zoznamu 30 žiadateľov (príloha č. 10 )
zaujali stanovisko a podali návrhy školská a finančná komisia.
PaedDr. Marian Soóky informoval, že komisia kultúry a školstva sa vyjadrila k 14
žiadostiam a z nich v 9 prípadoch doporučila schváliť dotáciu.
Mgr. Zalán Kórósi informoval, že finančná komisia vychádzajúc zo skutočných
potrieb v roku 2013 navrhla dotácie podľa zápisnice č. 36 spolu za 123 276,-€.
Pán Bobkovič, predseda športovej komisie uviedol, že podľa doterajších skúseností
prenechali iniciatívu vytvoriť návrh finančnej komisii.
Pán Csepi navrhol zvýšiť dotáciu pre MŠK Thermal na 30 000,-€ tak, že dotácia pre
MŠK Veľký Meder s.r.o. by sa znížila na 32 000,-€.
Tento návrh bol schválený (13 - 0 - 0).
Ing. Csémi navrhol zvýšiť dotáciu pre zápasnícky klub o 1 000,-€ na úkor Mestského
šachového klubu. Po krátkej diskusii navrhol len zvýšiť dotáciu pre zápasnícky klub
o 724,-€, aby výsledná suma dotácií bola 124 000,-€.
Tento jeho návrh bol schválený (13 - 0 - 0).
Takto upravený návrh finančnej komisie so schválenými zmenami navrhnutými
poslancami bol schválený (13 - 0 - 0).

-59.

Návrh VZN č.1 /2014 - ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.146 o podmienkach držania
psov na území mesta Veľký Meder
Písomný materiál (príloha č. 5/a) a dôvodovú správu (príloha č. 5/b) predložil
spracovateľ Ing. Viktor Szakszon.
Predložený návrh - VZN č. 159 bol schválený bez diskusie (13 - 0 - 0).

10.

Návrh VZN č. 2/2014 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so
sídlom na území mesta Veľký Meder na rok 2014
K písomnému materiálu (príloha č. 6) spracovanému Ing. Kolomanom Pongráczom
podala krátku informáciu Ing. Zuzana Anda, vedúca finančného oddelenia.
Predložený návrh - VZN č. 160 bol schválený bez diskusie (13 - 0 - 0 ).

11.

Správa náčelníka mestskej polície o činnosti v roku 2013
Spracovateľ materiálu (príloha č. 7) Mgr. Zoltán Herdics vyzdvihol prínos nového
kamerového systému v meste a informoval, že sa pripravuje projekt na rozšírenie
o ďalších 5 kamier.
Pán Dobis v mene komisie na ochranu verejného záujmu konštatoval, že mestská
polícia dosiahla v uplynulom roku celkom dobré výsledky, zo správy mu chýbajú
informácie o kontrolách na cintoríne a na trhovisku v zmysle platných VZN.
Navrhol ďalej, aby mesto zakúpilo 2 000 ks reflexných pások a rozdal dôchodcom.
Navrhol ďalej na širších chodníkoch, ktoré sa používajú aj na parkovanie vyznačiť
1,5 metrový pruh pre chodcov.
Pán náčelník informoval, že počas pohrebov a na Pamiatku zosnulých nezaznamenali
porušenie verejného poriadku. Vedia o drobných krádežiach počas týždňa.
Ohľadne parkovacej disciplíny v našom meste zďaleka nie sú také problémy ako
v iných mestách. Súhlasil s vyznačením parkovacích miest.
Pán Bobkovič znovu vyslovil nesúhlas so zrušením chodníka pre chodcov pri
súkromnej škole na Želiarskej ulici.
Na otázku Ing. Csémiho pán náčelník informoval, že 1. konkurz na dvoch nových
členov mestskej polície bol neúspešný. Nehlásil sa žiadny kvalifikovaný uchádzač
a polročné vyškolenie by bolo pre mesto veľmi nákladné. V druhom kole sa podarilo
vybrať dvoch vyhovujúcich uchádzačov, z nich doteraz nastúpil jeden. Služby riešili
tak, že aj on chodil na nočné služby a hliadkovali v našom meste aj príslušníci štátnej
bezpečnosti a komanda.
Predložená správa bola schválená (13 - 0 - 0).
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Voľné návrhy
Na návrh Mgr. Kórósiho hlavná kontrolórka mesta predniesla svoje správy Správu o kontrolnej činnosti v 2. polroku 2013 (príloha č. 8) a Správu o plnení
uznesení (príloha č. 9).
Predložené správy o plnení uznesení zastupiteľstvo vzalo na vedomie bez hlasovania.
Správa o kontrolnej činnosti bola schválená (13 - 0 - 0).
Diskusiu vyvolala výstavba chodníka na nám.Hrdinov. Ing. Szakszon sa k otázke
nevedel vyjadriť, pán primátor prisľúbil zaslať správu písomne.
Ohľadne nedokončeného diela - chodníka na Čičovskej ulici pán primátor informoval,
že práce pozastavil, kým sa nedohodnú ako ďalej uplatniť zmluvu o dielo.
Mgr. Kórósimu chýbalo vymáhanie zmluvnej pokuty 900,-€ denne za omeškanie.
Ing. Csémi sa vyjadril skepticky k uzavretej zmluve, ktorá je zverejnená z hľadiska
mesta. Považuje ju za nevýhodnú, nie sú tam jednoznačné dátumy ani podmienky
odstúpenia od zmluvy.
Pán primátor ubezpečil, že podľa aktuálneho znenia zmluvy termínom dokončenia bol
15. december a v súčasnosti určenie podmienok pokračovania je v našich rukách.
Ing. Csémi navrhol prekontrolovať hlavnou kontrolórkou plnenie predmetnej zmluvy
č. 16273/2013 (príloha č. 13 ).
Tento jeho návrh bol schválený (13 - 0 - 0).
Pán Görföl sa opýtal, na základe akého odborného posudku bola Besnyeiho ulica
sprejazdnená pre autobusovú dopravu a keď už, prečo pre všetky a nie len školské
linky ? Navrhol vyhľadať posudok, na základe ktorého bola cesta uzavretá pred
nákladnou dopravou a obnoviť zákaz.
Pán primátor uviedol, že to bolo podmienkou zriadenia autobusovej zastávky pri
škole. Na základe sťažnosti občanov sa už pripravuje nový posudok a dajú sa očakávať
aj zásadné zmeny v autobusovej doprave, pretože SAD mieni zrušiť a odpredať
autobusovú stanicu v našom meste.
Pán Görföl upozornil, že autobusová zastávka pri škole je nedôstojná a bola zriadená
v kaluži.
Ing. Csémi doplnil, že je v rozpore s koncepciou parkovania v meste. Mgr. Kórósi
predložil návrh na pokládku autobusovej zastávky pri škole zámkovou dlažbou
(príloha č. 14 ).
Tento jeho návrh bol schválený (13 - 0 - 0).
MUDr. Vrezgová zopakovala, že prejazd všetkých autobusov Besnyeiho ulicou je
nežiadúci. Pán primátor požiadal o trpezlivosť k riešeniu.
Na otázku p. Bobkoviča Ing. Szakszon informoval, že podstavec bilboardu veľkosti
2x4 m pri priemyselnom parku je už pripravený.
Pán Dobis predložil dôvodovú správu a návrh uznesenia (príloha č.15) k odstúpeniu
dvoch členov mestskej rady a na voľbu Mgr. Ildikó Laposovej za 3. člena mestskej
rady od 19.2.2014
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Tento návrh nebol schválený (2 - 5 - 6).
Návrh na trojčlennú mestskú radu bol schválený (8 - 2 - 1).
So súhlasom dotyčnej bola Mgr. Laposová zvolená verejným hlasovaním za člena
mestskej rady (9 - 4 - 0).
Pán Dobis v ďalšej časti tohto programového bodu vyslovil kritiku na adresu
prednostu úradu, že sa nereferuje o vybavovaní interpelácií a vymenoval niekoľko
dlhotrvajúcich problémov v meste.
Pán primátor sa zastal prednostu úradu a požiadal úlohy zadať formou uznesení.
Pán Dobis nesúhlasil s tým, že by interpelácie nemali byť spracované.
Pán primátor ako ďalší návrh predložil nové znenie uznesenia na už schválenú kúpu
sanitného vozidla. Poslanci nesúhlasili s prevodom vozidla do majetku NsP, MUDr.
Vrezgová upozornila na to, že sa čoskoro privatizuje dunajskostredská nemocnica,
dovtedy by sme mali počkať s prevodom.
Po krátkej diskusii rozhodovanie o tomto uznesení bolo odročené.
Pán primátor predložil súbor uznesení (14 a,b) o odstúpení od zmluvy o dotácii na
obstaranie sociálnych bytov.
Poslanci Görföl a Mgr. Kórósi namietli, že ani o podpísaní zmluvy nehlasovali.
Pán primátor vysvetlil, že zmluvu podpísal na základe uznesenia - splnomocnenia na
predloženie žiadosti o dotáciu.
Mgr. Kórósi po krátkej diskusii navrhol predložené uznesenie stiahnuť z rokovania.
Tento návrh bol schválený (10 - 2 - 1).
Pán primátor vyjadril svoje sklamanie, veď poslanci neschválili výstavbu, tak tento
stav je treba uzavrieť. Upozornil mestské zastupiteľstvo, že podaním žiadosti o štátnu
dotáciu a následným podpísaním zmluvy o tejto dotácie vyplinú určité záväzky mesta
voči štátu a dodávateľa stavby.

13.

Diskusia
Pani Serena Orvosová sa opýtala, či vznikol nový návrh na uloženie ich predajného
stánku pri škole, resp. požiadala o určenie iného vhodného miesta v meste.
Pán primátor konštatoval, že nový návrh riešenia ale ani novú žiadosť nedostal. Dodal,
že stojí bezmocne pred situáciou, keď bol predložený návrh podporovaný aj komisiou,
ale pri tajnom hlasovaní to poslanci neschválili.
Pán Ivan Polgár vyslovil svoje počudovanie, že počas uplynulých 8 rokov sa na
zasadnutí MsZ nezúčastnil poslanec NR SR a je rád, že pán József Nagy prijal jeho
pozvanie. Opýtal sa ďalej pána primátora ako hodnotí svoj program „mladí domov“,
keďže sa stále viacerí odsťahujú z mesta ako prisťahujú.
Pán primátor odvetil, že ešte nie je obdobie na hodnotenie volebných programov.
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14.

Záver
Pán primátor poďakoval za účasť, za vykonanú prácu a ukončil rokovanie.

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

Ing. Alexander Néveri
primátor mesta

