Zápisnica
napísaná z príležitosti 5. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 25.6.2014
Predsedajúci :

PaedDr. Marian Soóky, zástupca primátora mesta
Ing. Alexander Néveri, primátor mesta

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

Ing. Štefan Csémi
Ing. Ildikó Dobis

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

Otvorenie, potvrdenie jeho uznášaniaschopnosti
Pán zástupca primátora mesta PaedDr. Marian Soóky pozdravil prítomných
a konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Informoval, že pán primátor sa zúčastní zasadnutia s cca hodinovým meškaním, preto
ho písomne poveril funkciou predsedajúceho.

2.

Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Na návrh pána zástupcu primátora návrhová komisia bola schválená v zložení
Mgr. Ildikó Laposová, PaedDr. Marian Soóky.
Pán zástupca primátora za overovateľov zápisnice určil Ing. Štefana Csémiho
a Ing. Ildikó Dobis.

3.

Predloženie a schválenie programu rokovania MsZ
Ing. Ildikó Dobis navrhla odročiť prerokovanie návrhu VZN č.3/2014.
Tento jej návrh bol schválený (8 - 1 - 0).
Ing. Štefan Csémi navrhol odročiť prerokovanie návrhu VZN č.4/2014.
Tento jeho návrh bol schválený (8 - 1 - 0).
Pán zástupca primátora navrhol bod č.5 a 6 správu primátora a interpelácie poslancov
prerokovať po majetkoprávnych operáciách - za prítomnosti pána primátora.
Tento jeho návrh bol schválený (8 - 1 - 0).
Takto upravený program rokovania bol schválený (9 - 0 - 0).
Ing. Štefan Csémi navrhol odročiť hlasovanie o 4. a 5. bode majetkoprávnych operácií
- o zverení majetku mesta do správy základných škôl.
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Kontrola plnenia uznesení
Písomne spracovanú správu (príloha č.1) komentovala spracovateľka, Ing. Katarína
Bugárová.
Odpovedajúc Ing. Csémimu oznámila, že úlohu z 11. apríla o vyšetrení uznesení
o geotermálnych vrtoch predloží nabudúce.
Pán Görföl ju požiadal vyšetriť, koľko percent by činilo zadĺženosť mesta vrátane
úverov mestských podnikov.
Predloženú správu zastupiteľstvo vzalo na vedomie (9 - 0 - 0).

5.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2. polrok 2014
Písomne spracovaný materiál (príloha č.2) komentovala spracovateľka, Ing. Katarína
Bugárová.
Pán Dobis navrhol ešte vykonať komplexnú finančnú kontrolu - dokladovú revíziu
u TSM.
Ing. Ildikó Dobis požiadala vyšetriť príčiny poklesu rozpočtu poplatku za odpad
o 60 000,-€.
Ing. Bugárová oznámila, že tieto úlohy zapracuje do plánu bez hlasovania.
Predložený písomný materiál bol schválený (9 - 0 - 0).

6.

Rozbor hospodárenia MŠK Veľký Meder s.r.o. za rok 2013
Predložený písomný materiál (príloha č.3) komentoval konateľ spoločnosti pán
Daniel Csepi. Konštatoval, že majú za sebou úspešný rok s výsledkom hospodárenia
+ 12 000,-€.
Pán Bobkovič informoval, že dozorná rada prerokovala správu, s pripomienkami
oboznámili konateľov a zisk navrhol vložiť do rezervného fondu tak ako je navrhnuté.
Pán Dobis upozornil, že jeden dar, vklad súkromnej osoby sa vedie nesprávne pod
kapitolou krátkodobé úvery. Pán Csepi prisľúbil odôvodniť to písomne.
Predložený materiál zastupiteľstvo vzalo na vedomie s pripomienkou Ing. Csémiho, že
rozhodnutie o rozdelení zisku nie je súčasťou uznesenia (9 - 0 - 0).

7.

Konsolidovaná výročná správa mesta
Písomný materiál (príloha č.4) komentovala spracovateľka Ing. Zuzana Anda, vedúca
finančného oddelenia MsÚ. Dodala, že navrhuje rozhodovať aj o rozdelení zisku
mestských podnikov.
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MŠK a tvorba rezervného fondu TERMÁL s.r.o.
Pán Görföl navrhol na nasledujúcom zasadnutí schváliť uznesenie o zjednotenie
znenia zakladateľských listín mestských podnikov.
Na návrh Ing. Ildikó Laposovej zastupiteľstvo vzalo na vedomie predložený materiál
(9 - 0 - 0) a o rozdelení zisku podnikov sa hlasovalo jednotlivo.
Predložený návrh uznesenia na rozdelenie čistého zisku MPBH s.r.o. bol schválený
(9 - 0 - 0).
Predložené uznesenie o strate TSM Veľký Meder s.r.o. bolo schválené (7 - 1 - 1).
Predložený návrh uznesenia na rozdelenie čistého zisku TERMÁL s.r.o. bol schválený
(6 - 3 - 0).
Predložený návrh uznesenia na rozdelenie čistého zisku MŠK Veľký Meder s.r.o. bol
schválený (9 - 0 - 0).

8.

Plán zasadnutí MsR a MsZ na 2. polrok 2014
Písomný materiál (príloha č.5) predložil spracovateľ, Ing. Koloman Pongrácz,
prednosta úradu.
Zdôraznil, že tento plán má zastupiteľstvo v právomoci kedykoľvek upraviť.
Predložený materiál bol schválený (9 - 0 - 0).

9.

Majetkoprávne operácie
Pán prednosta predložil návrh č.11/a/1 o zriadenie záložného práva na kontajnerové
byty pre MDVaRR SR v zmysle zmluvy o poskytnutie dotácie. Ing. Ildikó Dobis
doplnila, že komisia mestského majetku doporučuje schváliť.
Predložený návrh uznesenia bol schválený (9 - 0 - 0).
Návrh č.11/a/2 - o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú a.s.
komisia mestského majetku tiež odporúča.
Predložené uznesenie bolo schválené (8 - 1 - 0).
Na otázku Ing. Csémiho pán prednosta uviedol, že okrem špeciálnych prípadov sa za
zriadenie vecného bremena vyberá správny poplatok 1 000,-€.
Návrh č. 11/a/3 - zverenie majetku mesta do správy MsKS bol schválený (9 - 0 - 0).
Ing. Csémi upozornil, aby riaditeľ MsKS bol riadne oboznámený s povinnosťami
vyplývajúcimi z tohto uznesenia.
Pán prednosta potvrdil, že je oboznámený.
Ďalšie dva body návrhu č.11 boli na návrh Ing. Csémiho odročené.
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Správa primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta
Pán primátor sa ospravedlnil za meškanie a predložil svoju písomne spracovanú
správu (príloha č.6). Na záver ako dobrú správu uviedol, že DAN SLOVAKIA
v priebehu júla zlikviduje chov zvierat v bývalom areáli poľnohospodárskeho družstva
v Kurtaseri a dodal, že mesto bude môcť upraviť územný plán mesta.
Niektorí poslanci vyslovili obavy aj z likvidácie pracovných miest.
Nasledovala diskusia o možnom riešení situácie – prepojenie TK s geotermálnym
vrtom MPBH - v dôsledku nového rozhodnutia krajského úradu o povolenej výške
spotreby termálnej vody pre termálne kúpalisko - 4,5 litrov/s.
Ing. Ildikó Dobis pripustila, že riadne ochladenou vodou by sa dalo prispieť k projektu
obnovy Čiližského ramena a pod.
Pán Görföl sa vyslovil kriticky k poskytnutému krátkodobému úveru pre termálne
kúpalisko primátorom mesta a Ing. Dobis vyslovila výhrady k niektorým partnerom
pri realizácii geotermálneho projektu.
Na otázku p. Görföla pán primátor informoval, že v súčasnosti nie sú vypísané granty,
ktoré by nám pomohli pri riešení centrálnej mestskej zóny.
Pán Dobis poznamenal, že na rekultiváciu skládky na Čičovskej ceste určite existuje
niekoľko štúdií, na otázku p. Bobkoviča pán primátor informoval, že už iba parcely
jedného vlastníka nie sú odkúpené.
Na ďalšiu otázku pán primátor vyslovil presvedčenie, že TERMÁL s.r.o. vráti včas
mestu spomenutú krátkodobú pôžičku.
Ing.Csémi opakovane poukázal na narastajúcu sa zadĺženosť termálneho kúpaliska aj
oproti plánom, pán primátor však vyslovil názor, že pri súčasnej návštevnosti
kúpaliska nemôže byť problémom splácanie úverov a lízingov.
Ing. Csémi namietol, že o predmetných 250 tisíc eur malo hlasovať zastupiteľstvo.
Pán Bobkovič poznamenal, že v prípade odkúpenia od VÚC budova na
Nám.B. Bartóka by sa dala využiť aj na rozšírenie teraz už zaplnených kapacít
materskej školy slovenskej a opýtal sa, či nový tobogán bude v prevádzke od 1.júla.
Pán primátor uviedol, že to bude s 1-2 týždňovým sklzom.
Pán Görföl namietol, že spomenutým lízingom zase zastupiteľstvo obišli a opýtal sa, či
projekt krytej plavárne bude hotový do jesene.
Pán primátor vyslovil názor, že áno.
Na otázku MVDr. Bartalosa pán prednosta informoval, že rekonštrukcia vozovky na
Konopnej sa vykoná v priebehu júla.
Ing. Ildikó Dobis požiadala mestskú políciu docieliť zákaz ťažkých nákladných
vozidiel z ulíc Ižopu.
Na jej ďalšiu otázku odznela informácia, že nový úsek chodníka na Čičovskej ulici
bude vybudovaný do odbočky k penziónu Betty.
Správa primátora mesta bola schválená (9 - 0 - 0).
Nasledovala krátka prestávka.
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11.

Interpelácie poslancov
Ing. Ildikó Dobis poukázala na problematiku s odvozom plastov. Pán primátor vyslovil
presvedčenie, že sa to zlepší, ak to bude TSM riešiť úplne vo vlastnej réžii.
Pán Bobkovič pripomenul možnosť motivovať občanov za separovanie odpadu.
Ing. Csémi požiadal o komplexný materiál o výstavbe chodníka na Čičovskej ulici
vrátane zmluvy s Regionálnym združením CR.
Pán primátor to prisľúbil zaslať mailom.
Mgr. Ildikó Laposová upozornila na vychodené cesty v lese nákladnými vozidlami
a požiadala po ukončení prác na tobogánoch navrátiť do pôvodného stavu.

12.

Voľné návrhy
Pán prednosta predložil súbor uznesení (príloha č.7) na návrh športovej komisie
k financovaniu MŠK.
Návrh uznesenia č.12/a/1 o zmene nájomnej zmluvy s MŠK a predĺženie termínu
splatnosti do 3/2015 vyvolala širokú diskusiu.
Ing. Ildikó Dobis upozornila na zbytočné komplikovanie rozpočtu mesta na rok 2015.
Požiadala ďalej na nasledovné zasadnutie pripraviť rozpis nákladov podľa návrhu
č.12/a/4 vo výške 10 000,-€.
Pán Csepi, konateľ MŠK požiadal návrhy schváliť, aby spoločnosť už pred začiatkom
jesennej sezóny vedela na čom sú finančne v športovej hale.
Ing. Csémi však namietol, že výška hodinového nájomného pre užívateľov je známa,
to je podklad na plánovanie.
Po ďalšej diskusii pán Dobis informoval, že komisia športu doporučuje schváliť
predložené uznesenia.
Pán Göföl a Ing. Dobis navrhli zatiaľ hlasovať tak, ako sú predložené, Mgr. Laposová
naopak namietala, že pre šport majú schváliť ďalšie peniaze a pritom školy
nedostávajú príslušných 200,-€ mesačne, pretože podľa prednostu úradu nie sú
peniaze.
Prvý bod návrhu, uznesenie č.12/a/1 bol schválený (7 - 2 - 0).
K druhému bodu návrhu - uznesenie č.12/a/2 pán Bobkovič uznal kritiku, že pri takej
sume by sa malo uskutočniť riadne obstaranie, ale projekt potrebujú súrne, aby sa
mohli uchádzať o prípadné granty.
Na návrh Ing. Csémiho pán Csepi aj pán primátor prisľúbili vizualizáciu plánovanej
rekonštrukcie riadne prezentovať.
Predložený návrh uznesenia nebol schválený (4 - 4 - 1).
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havarijného stavu strechy - Mgr. Laposová navrhla do uznesenia doplniť, že sa jedná
o strešnú krytinu „hľadiska nad šatňami“.
Pán prednosta informoval, že vstupná brána bola vybraná z dvoch ponúk, jedná sa
o jednoduchú posuvnú bránu so spomaľovačom.
Ing. Csémi namietol, že riadne sprístupnenie areálu aj pre hasičské vozidlá je
zabezpečené zo strany TESCO.
Odznela ďalej informácia, že poistné plnenie bude vrátené do rezervného fondu a že
finančná komisia doporučuje návrh schváliť.
Na návrh Ing. Csémiho uznesenie bolo schválené s doplnením na konci prvej vety, že
„ v rozsahu predloženej dokumentácie - prílohy č.8“. (9 - 0 - 0).
K štvrtému návrhu - uznesenie č.12/a/4 pán primátor vysvetlil, že sa vlastne jedná
o príspevok mesta k sponzorským dotáciám k účasti futbalového mužstva v 3.lige.
V diskusii odznelo, že potrebné náklady na účasť v 3.lige sú oveľa vyššie a že
predmetná suma bude riadne dokladovaná dodávateľmi prác.
Pán Dobis dodal, že týmto rozhodnutím sa navýši majetok mesta o 10 000,-€.
Predložený návrh uznesenia bol schválený (6 - 3 - 0).
Pán prednosta predložil návrh na zmenu rozpočtu pre TSM v záujme, aby
verejnoprospešné práce neboli zbytočne fakturované aj s DPH.
Predložený návrh uznesenia č.13 bol schválený (9 - 0 - 0).
Návrh uznesenia č.14 o vymenovaní náčelníka mestskej polície predložil pán Ladislav
Dobis, predseda komisie na ochranu verejného záujmu. Informoval, že kandidatúru
jediného uchádzača, Alexandra Egreckého preskúmala trojčlenná komisia
a konštatovali, že spĺňa všetky predpoklady, preto doporučujú schváliť vymenovanie.
Pán primátor doplnil, že pán Egrecký túto funkciu doteraz vykonával z jeho poverenia
a bol s ním spokojný.
Zastupiteľstvo výsledkom tajného hlasovania vymenovalo p. Egreckého za náčelníka
mestskej polície od 26.6.2014 (9 - 0).
Pán primátor zablahoželal novému náčelníkovi mestskej polície.
Pán primátor predložil návrh (uznesenie č.15) na nového člena dozornej rady pri TSM
Veľký Meder, s.r.o. v osobe Ing. Kolomana Pongrácza.
Tento jeho návrh výsledkom tajného hlasovania bol schválený (8 - 1).
Ing. Csémi poznamenal, že pánom primátorom vymenované úlohy nového člena
dozornej rady znejú akoby úlohy konateľa spoločnosti.
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zákazky : Rekonštrukcia centrálnej mestskej zóny a na vyhlásenie verejného
obstarania upravenej zákazky podľa návrhu č.16/b.
V diskusii Ing. Dobis navrhla vybudovať chodník na oboch stranách ul. Sv.Štefana
a vybudovala by v parku aj verejné javisko a Ing. Csémi navrhol verejnú toaletu
v parku riešiť ako nadzemné, bezbariérové zariadenie.
Ing. Judit Varga uviedla, že predložený návrh je v medziach pôvodného rozpočtu.
Návrh na zrušenie uznesenia bol chválený (9 - 0 - 0).
Návrh 16/b bol schválený s doplnením Ing. Csémiho v 3. odseku, aby boli uložené do
zeme nadzemné vedenia (9 - 0 - 0).
Pán prednosta predložil návrh na realizáciu a financovanie opravy vozovky chodníka
na Kúpeľnej a časti Želiarskej ulice (č.17).
Ing. Csémi sa opýtal, či je to v súlade so schválenými investíciami a či sa akceptujú
pripomienky komisie výstavby odovzdané ešte pred vypísaním obstarania zákazky.
Za finančnú komisiu Mgr. Laposová uviedla, že oni požiadali o rozpis financovania
zákazky.
Predložený návrh uznesenia bol schválený (7 - 2 - 0).
Pán primátor predložil návrh (č.18) na financovanie hydrogeologického a terénneho
prieskumu v súvislosti s pripravovanou rekultiváciou skládky na Čičovskej ceste.
V prípade zistenia zamorenia podzemných vôd výsledok tohto prieskumu môže mať aj
negatívny dopad pre mesto.
Predložený návrh uznesenia bol schválený s tým, že namiesto „za“ sa použije „do“
9 600,-€ a určil sa termín - do 31.10.2014 (9 - 0 - 0).
Búrlivú diskusiu vyvolal návrh pána primátora na financovanie nákupu autobusu
v rámci projektu Zriadenie pravidelnej autobusovej linky Veľký Meder - Györ a späť
v sume 443 697,-€ (návrh č.19).
Pán primátor informoval, že už v pondelok prevezmeme autobusy, ktoré cca 2 mesiace
budú parkovať u dodávateľa, kým sa určí osoba prevádzkovateľa. Dotáciu na kúpu by
sme mali dostať do konca roka, preto je potrebné schváliť predložené financovanie.
V diskusii pán Görföl upozornil, že pôvodné uznesenie z roku 2012 znie na sumu
244 000,-€. Ing. Csémi dodal, že aj posledná informácia o cene autobusov bola nižšia
- 396 000,-€ a požiadal o výkaz rozdielu vo výške cca 50 000,-€. Spolu s pánom
Görfölom vyslovili pochybnosti o rentabilite prevádzkovania a schopnosti
vyprodukovať ročné náklady vo výške 160 000,-€.
Ing. Csémi namietol ďalej, že je podpísaná zmluva bez toho, aby boli vyjasnené
podrobnosti a následky a nepoznajú ani indikatívnu ponuku banky na predložený úver.
Pán primátor upozornil, že sa jedná o schválený a vykonaný projekt, teraz sa má
rozhodovať len o financovaní nákupu autobusov - ako zábezpeku do obdržania
dotácie. Dodal, že ideálne by mala autobusové linky prevádzkovať spoločnosť mesta.
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Pán prednosta predložil návrh na poverenie, aby mestský úrad vypracoval návrh na
počet a skladbu volebných obvodov pre volebné obdobie 2014-2018.
Pán primátor dodal, že aj od občanov odzneli požiadavky na voľbu poslancov pre
konkrétne obvody - ulice mesta.
Pán Bobkovič sa vyslovil za ponechanie súčasného systému, naopak pán Görföl
navrhol to prepracovať a zatiaľ o tom nerozhodovať.
Jeho návrh na odročenie rozhodovania nebol schválený (1 - 1 - 7).
Nebolo schválené ani poverenie na vypracovanie nového systému volebných obvodov
(1 - 0 - 8).
Mestské zastupiteľstvo určilo volebné obvody podľa súčasného systému - návrhu
č. 20/b (8 - 0 - 1).
Na návrh pána primátora a návrhovej komisie zastupiteľstvo hlasovalo a v tajnom
hlasovaní schválilo odmenu hlavnej kontrolórke za rok 2013 vo výške 13,33 % zo
súčtu ročného platu.
Mgr. Ildikó Laposová informovala poslancov, že ako aj v uplynulom roku konečná
verzia pripravovaného zápisu kroniky mesta za rok 2013 bude predložená na
schválenie v septembri.
Ing. Jankó dodal, že pripomienky poslancov k pracovnej verzii sa očakávajú do konca
augusta.
Pán Dobis konštatoval, že odpoveď primátora mesta na nedostatky prednesené
hlavnou kontrolórkou dňa 25.3.2014 nepresvedčili ani komisiu športu ani komisiu na
ochranu verejného záujmu, preto navrhuje uložiť hlavnej kontrolórke postúpiť tieto
svoje informácie orgánom spravodlivosti na preskúmanie (príloha č.9) do konca júna.
Na otázku pána primátora upresnil, že má na mysli prokuratúru.
Predložený návrh uznesenia bol schválený (6 - 3 - 0).

13.

Diskusia
Pán Ivan Polgár informoval, že 11.júna sa na VÚC v Trnave rozhodovalo o dotáciách
v 5 kategóriách a zistil, že naše mesto získalo dotáciu len na Cyklistickú túru ku dňu
Sv.Štefana, pretože to bol jediný odovzdaný projekt. Pritom Dunajská Streda vyhrala
22 z 34 odovzdaných a napr. Kľúčovec 4 z 5 odovzdaných projektov.
Vyslovil ďalej protest, aby si vedenie kúpaliska vyhradilo právo na dohľad
podnikateľských aktivít nájomcov v areáli termálneho kúpaliska a na reguláciu cien.
Pán primátor informoval, že sa jedná o vzájomnú dohodu v záujme bezpečnej
prevádzky kúpaliska.
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uzavreli celý areál kúpaliska a dodala, že kontrolné orgány sa pýtajú predovšetkým
prenajímateľa.
Pán Dobis prisľúbil to prerokovať v dozornej rade.

14.

Záver
Pán primátor poďakoval za vykonanú prácu a ukončil rokovanie.

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

primátor mesta

