Zápisnica
napísaná z príležitosti 3. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 11.4.2014
Predsedajúci :

Ing. Alexander Néveri, primátor mesta

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

Ladislav Dobis
Daniel Csepi

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

Otvorenie, potvrdenie jeho uznášaniaschopnosti
Pán primátor pozdravil prítomných a konštatoval, že zasadnutie zvolané na návrh 5 poslancov
je uznášaniaschopné.

2.

Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Návrhová komisia bola schválená v zložení Mgr. Ildikó Laposová a PaedDr. Marian Soóky
(8 - 2 - 0).
Pán primátor za overovateľov zápisnice určil Ladislava Dobisa a Daniela Csepiho.

3.

Predloženie a schválenie programu rokovania
Predložený program podľa pozvánky bol schválený (10 - 0 - 0).
Pán primátor dodal, že v časti voľné návrhy má pripravené uznesenie o predloženie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu Materskej školy na Železničnej ulici.

4.

Odsúhlasenie úverovej konštrukcie pre projekt „Geotermálne vykurovanie mesta Veľký
Meder.“
Pán primátor požiadal konateľov MPBH, aby predložili nové uznesenia a vysvetlili odlišnosti
oproti predchádzajúcim návrhom.
Ing. Štefan Csémi informoval, že nové uznesenia akceptujú pripomienky ohľadne etapovitosti
čerpania, zavedenia kontrolných článkov a spolupráce s termálnym kúpaliskom.
Čo sa týka platnosti, resp. zrušenia povolenia vrtov ministerstvom, doteraz nebolo zahájené
zrušovacie konanie ich povolenia, medzitým požiadali o odklad o ďalší mesiac.
Ing. Csémi ďalej predložil podrobný výklad o predloženej úverovej konštrukcii.
Dodal, že hoci sa jedná o zahraničného dodávateľa, sú zaregistrovaný aj na Slovensku.
Pán Dobis sa vyslovil skepticky k predĺženiu povolenia, pretože zákon taxatívne „zruší“
povolenie po 2 rokoch. Ak sa tak stane, bude treba vypátrať zodpovedných.

-2Ing. Csémi považuje za podstatné sa rozhodnúť za realizáciu a začať vŕtať, kým nepríde
z ministerstva výslovný zákaz.
Ing. Ildikó Dobis navrhla vyžiadať od banky písomný prísľub na financovanie aj neskorších
etáp projektu.
V ďalšom odznela informácia o tom, že plynové kotle budú zakonzervované a budú slúžiť ako
rezerva, že doteraz príprava projektu stála 200 tisíc eur, z toho 140 tisíc do r. 2012 a 60 tisíc
vlastné náklady MPBH.
Prípadné dnešné kladné rozhodnutie neprinesie ďalšie náklady, pretože dodávateľská firma
nastúpi len ak povolenie z ministerstva bude v poriadku. V prípade zrušenia najskôr po troch
rokoch možno dostať nové povolenie na vrty a aj to len iný subjekt než mesto a MPBH.
Nasledovala výmena názorov, prečo sa až teraz, už možno neskoro rozhoduje o realizácii.
Pán primátor konštatoval, že sa celá akcia pripravuje krok za krokom už od začiatku
volebného obdobia.
Za problematické považuje len udalosti posledných mesiacov, spôsob obstarania, výber banky,
ale je za realizáciu diela s tým, že sa musia prehodnotiť posledné spomenuté kroky.
Mgr. Laposová s prihliadnutím na doterajšie úsilia, na možný prínos pre občanov sa vyslovila
tiež za pokračovanie, ale etapovite a s garanciami.
Na margo garancií Ing. Csémi informoval, že spolu s riaditeľom MPBH dostali od primátora
písomný príkaz, aby všetky zmluvy pred podpísaním predložili na schválenie primátorovi.
Dodal, že on to neprevzal, pretože príkaz - rozhodnutie VH neobsahuje čas na odsúhlasenie
predložených zmlúv.
Pán Dobis toto rozhodnutie primátora považuje za správne a doporučil to realizovať
u všetkých 4 spoločností mesta.
Po ďalšej výmene názorov na harmonogram príprav od prezentácie v decembri Mgr. Kórósi
navrhol ukončiť diskusiu a hlasovať o predložených návrhoch.
Nasledovala krátka prestávka na prípravu hlasovania.
Hlasovalo sa postupne o predložených návrhoch :
- návrh č. 3/a/1 - o prijatí bankového úveru bol schválený (7 - 2 - 1)
- návrh č. 3/a/2 - o čerpaní bankového úveru bol schválený (7 - 2 - 1)
- návrh č. 3/a/3 - o čerpaní časti dlhodobého úveru bol schválený (7 - 2 - 1)
- návrh č. 3/a/4 - o kontrole vrtov termálneho kúpaliska bol schválený (7 - 1 - 2).
V diskusii k tomuto bodu sa vysvetlilo, že sa jedná o všeobecné uznesenie, možno nie presne
formulované, ale dôležitá je podstata uznesenia - kontrola výdatnosti vrtov TK.
Odznela aj pripomienka, či je správne uvedený vlastník vrtov.
Následne zastupiteľstvo schválilo aj vydanie patronátneho vyhlásenia mestom podľa prílohy
č.1 zápisnice (7 - 2 - 1).
Pán primátor poďakoval za schválenie uznesení a prisľúbil prísny dozor nad ďalšími
udalosťami.

-35.

Voľné návrhy
Pán primátor predložil návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na
zlepšenie kvality prostredia predprimárneho vzdelávania - konkrétne na zateplenie a výmenu
okien a dverí materskej školy na Železničnej ulici, na čo máme pripravený projekt.
Na poslaneckú otázku upozornil, že v rámci projektu musí príslušné zariadenie navštevovať
určité percento detí rómskej národnosti.
Predložený návrh (príloha č.2) bol schválený (10 - 0 - 0).
Mgr. Kórósi sa opýtal, kto a za akým účelom povolil prejazd autobusov SAD Besnyeiho
ulicou.
Predložil ďalej návrh uznesenia, aby bol zákaz obnovený a premávka realizovaná podľa
pôvodných trás.
Pán Dobis navrhol doplniť zodpovednú osobu.
Pán primátor vyslovil pochybnosti, či zastupiteľstvo má za úlohu takto ukladať úradu priame
úlohy.
Informoval, že z tohto dôvodu vetoval aj úlohu ohľadne výstavby autobusovej zastávky na
nám. Hrdinov.
Uviedol ďalej, že už sa pripravuje odborný posudok, či predmetná cesta vyhovuje zvýšenej
premávke.
Mgr. Kórósi upozornil, že sa to malo spraviť ešte pred otvorením pred nákladnou premávkou.
Ing. Csémi dodal, že pôvodne sa hovorilo len o školských autobusoch a že od septembra do
uzávierky cestovných poriadkov bol čas na vypracovanie odborného posudku.
Predložený návrh Mgr. Kórósiho (príloha č.3) bol schválený (8 - 1 - 1).
Pán Dobis predložil návrh na preverenie možnosti predĺženia platnosti „rozhodnutia o vrtoch“
(bod a/ prílohy č.4).
Tento návrh bol schválený (9 - 1 - 0).
Mgr. Kórósi upozornil, že druhá časť návrhu (bod c/ príloha č.4) by anuloval doterajšie
uznesenia vo veci geotermálnych vrtov.
Predložený návrh p. Dobisa nebol schválený (2 - 5 - 3).
Pán primátor konštatoval, že nezávisle na výsledku tohto hlasovania preverí verejné obstarania
ako aj úverové zmluvy.

6.

Diskusia
Pán Dobis požiadal odpovede na tvrdenia uvedené v správe hlavného kontrolóra na
predchádzajúcom zasadnutí.
Pán primátor informoval, že má spracované stanovisko ku všetkým 4 bodom. Vie vyvrátiť
všetky tvrdenia hlavnej kontrolórky, podrobnejšie však na nasledujúcom zasadnutí.
Ing. Csémi sa opýtal na stav napojenia priemyselného parku na telekomunikačnú sieť.
Pán primátor informoval, že sa vyžiadali cenové ponuky.

-4Ing. Csémi namietol, že to nie je verejné obstaranie.
Poskytnutý priestor v diskusii prítomní občania nevyužili.

7.

Záver

Pán primátor poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Alexander Néveri
primátor mesta

