Zápisnica
napísaná z príležitosti 9. - ustanovujúceho zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 12.12.2014
Predsedajúci :

JUDr. Samuel Lojkovič, primátor mesta

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice:

Dénes Mikóczy
Viliam Görföl

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

Otvorenie zasadnutia
Ing. Alexander Néveri, úradujúci primátor pozdravil prítomných, zvlášť Ing. Kristínu
Pivodovú, predsedkyňu mestskej volebnej komisie a JUDr. Samuela Lojkoviča,
novozvoleného primátora mesta a odovzdal slovo Ing. Pivodovej.

2.

Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta Veľký Meder
Ing. Kristína Pivodová informovala o výsledkoch volieb (príloha č.1) a zablahoželala
novozvolenému primátorovi a poslancom.

3.

Zloženie sľubu novozvoleného primátora a poslancov, odovzdávanie osvedčení
o zvolení
Po prečítaní textu sľubu nahlas Ing. Pivodovou, novozvolený primátor, JUDr. Samuel
Lojkovič sa pod textom sľubu na samostatnom hárku podpísal a od predsedníčky
mestskej volebnej komisie prevzal osvedčenie o zvolení.
Následne Ing. Néveri odovzdal vedenie zasadnutia novému primátorovi.
Pán primátor si nasadil mestské insignie a vyzval poslancov k zloženiu sľubu.
Text sľubu nahlas prečítal poslanec Ivan Polgár. Následne sa pod textom sľubu
poslanci na samostatnom hárku podpísali a predsedníčka mestskej volebnej komisie
im odovzdala osvedčenia o zvolení.

4.

Vystúpenie primátora
JUDr. Samuel Lojkovič predniesol svoj príhovor (príloha č.2) a opakovane sa
poďakoval za dôveru voličom.

-25.

Predloženie a schválenie programu rokovania ustanovujúceho zasadnutia
Pán primátor úvodom určil za zapisovateľa zápisnice Ing. Ladislava Jankó a za
overovateľov zápisnice poslancov Viliama Görföla a Dénesa Mikóczyho. Konštatoval,
že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Funkciu návrhovej komisie zastali overovatelia zápisnice.
Pozmenený program zasadnutia (príloha č.3) oproti programu na pozvánke bol
schválený (13 - 0 - 0).
Zastupiteľstvo konštatovalo zloženie sľubu novozvoleného primátora a poslancov .

6.

Poverenie poslanca zvolávaním a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva
v osobitných prípadoch
Pán primátor predložil návrh poveriť touto funkciou p. Dénesa Mikóczyho.
Nakoľko p. Mikóczy nemal výhrady, hlasovalo sa verejným hlasovaním.
Predložený návrh bol schválený (12 - 1 - 0).

7.

Zriadenie mestskej rady
Pán primátor považuje len niekoľkočlennú mestskú radu za nepružnú
a nekompetentnú, prípravu zasadnutí MsZ by prenechal komisii tvorenej zo všetkých
13 poslancov. Preto navrhol mestskú radu zrušiť.
Ing. Pongrácz vyslovil názor, že netreba zrušiť MsR, tej voľbami končil mandát navrhol sa na to pozrieť v Štatúte mesta.
Ing. Kórósi sa pripojil k návrhu dať rozhodnutie do súladu so Štatútom, resp. Štatút do
súladu s výsledkom rozhodnutia.
Ing. Néveri vyslovil názor, že „prípravná komisia“ znamená vylúčenie verejnosti
z procesu tvorby uznesení a nepodporuje zrušenie MsR.
Pán primátor nesúhlasil, že by navrhnutá forma prípravy zasadnutia znamenala
vylúčenie verejnosti.
Pán Görföl súhlasil, že o zrušení MsR nie je potrebné hlasovať, je možné stiahnuť
z rokovania.
Prípravnú komisiu považuje za lepšie riešenie a vyzval prepracovať Rokovací
poriadok MsZ.
Pán Bobkovič upozornil, že aj v predchádzajúcom volebnom období sa pripravovali
zasadnutia MsZ na odborných stretnutiach všetkých poslancov.
Návrhová komisia predložila návrh hlasovať o nezriadení mestskej rady.
Tento návrh bol schválený (9 - 1 - 3).

-38.

Zriadenie odborných komisií a výboru mestskej časti
Na návrh návrhovej komisie zastupiteľstvo schválilo odborné komisie, podľa bodu
č. 7/a návrhu na uznesenie (13 - 0 - 0).

9.

Určenie platu primátora
Návrh na určenie platu primátora (príloha č.4) predložila Ing. Zuzana Anda, vedúca
finančného oddelenia MsÚ.
Navýšenie oproti zákonnej výške v rozsahu plného úväzku poslanci určili v tajnom
hlasovaní a to vo výške 30,88%.
Ing. Anda konštatovala mesačný plat primátora vo výške 2 525,-€.

10.

Poverenie sobášiacich
Na návrh pána primátora zastupiteľstvo poverilo funkciou sobášiacich v meste Veľký
Meder JUDr. Samuela Lojkoviča, Mgr. Ildikó Laposovú a PaedDr. Mariana Soókyho
(11 - 2 - 0).

11.

Návrh č.6/2014 VZN o dani z nehnuteľností (príloha č.5)

12.

Návrh č.7/2014 VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné
odpady (príloha č.6)

13.

Návrh č.8/2014 VZN o dani za užívanie verejného priestranstva (príloha č.7)
Všeobecne záväzné nariadenia predložila Ing. Gabriela Fabulyová, ved. oddelenia daní
a poplatkov MsÚ. Informovala, že sa tieto miestne normy prepracovali v dôsledku
zmeny zákonov, resp. v zmysle protestu prokurátora k jednej z nich.
Tento rok sa zmena výšky taríf nenavrhuje.
Ing. Laposová požiadala v čl.9, bod 2 VZN o poplatkoch doplniť, že sa jedná
o zníženie o 50% a poukázala na ďalšie gramatické chyby, resp. preklepy v návrhoch
č.7 a 8.
Na jej otázku odznela informácia, že pri rodinných domoch s čiarou oplotenia priamo
na chodníku sa poplatok za lešenie pri stavebných úpravách nevyberá.
Predložený návrh VZN č.6/2014 bol schválený ako VZN č.163 (12 - 0 - 0).
Predložený návrh VZN č.7/2014 bol schválený s pripomienkami ako VZN č.164
(12 - 0 - 0 ).

-4Predložený návrh VZN č.8/2014 bol schválený s pripomienkami ako VZN č.165
(12 - 0 - 0).

14.

Stanovisko k zámeru výstavby veľkofarmy ošípaných
Úvodom pán Karol Györi, predseda Združenia ubytovateľov odovzdal primátorovi
mesta petíciu občanov proti výstavbe veľkofarmy ošípaných s 2 315 podpismi.
Pán primátor poďakoval, že sa venovali tejto téme a že ani obyvateľom to nie je
ľahostajné.
Pán Viliam Görföl oboznámil prítomných s trojbodovým poslaneckým návrhom
uznesenia k tejto veci.
Ing. Néveri, ktorého sa jeden z návrhov ako odstupujúceho primátora osobne týka
prečítal svoje stanovisko ku celej kauze (príloha č.8).
Pán primátor upozornil, že štúdium, v ktorom sa navrhujú možné varianty rozšírenia
farmy ošípaných v rozpore s tvrdeniami Ing. Néveriho uvažuje aj s nulovou variantou.
Predložený súbor uznesení podľa návrhu č.13/a - bol schválený (13 - 0 - 0)
č.13/b - bol schválený (13 - 0 - 0 )
č.13/c - bol schválený (11 - 2 - 0).

15.

Diskusia
Ing. Marta Vargová reagujúc na slová Ing. Néveriho prehlásila, že Združenie
ubytovateľov by svoj protest prejavilo, aj keby to nepripadalo na predvolebné obdobie
a že ak je osobne tiež proti, prečo „súhlasil“ s rozšírením na 24 000 kusov.
Pán Györi tiež odmietol tvrdenie, že by ich aktivita bola zameraná kvôli
predvolebnému obdobiu a dodal, že ak by boli opýtaní obyvatelia mesta pred
napísaním stanoviska primátora, nebolo by treba petície.
Pán Kákics z Kurtaserskej ulice poukázal na zápach v okolí z jednej strany DANSlovakia Agrar a z druhej strany čistička odpadových vôd priamo na sídlisku na
Komárňanskej ulici.
Pani Néveri-Varagya sa opýtala primátora, či zasadnutia „prípravnej komisie“ budú
verejné. Odpoveď prišla z radov poslancov, že zasadnutia odborných komisií nie sú
verejné.
Pán primátor dodal, že niektorí poslanci plánujú zriadiť kanceláriu pre styk
s verejnosťou, aby občania mohli dostať dostatok informácií o dianiach v samospráve.

-5Pán Horváth zablahoželal primátorovi a zvoleným poslancom, opýtal sa či Ing. Néveri
sa zúčastní zhromaždenia - občianskeho fóra dňa 17.decembra vo veci rozšírenia
farmy ošípaných a vyzval občanov, aby sa zúčastňovali zasadnutí pléna MsZ a aby
prišli aj na občianske fórum.
Vyslovil presvedčenie, že sa zmení štýl práce na zasadnutiach, aby to nesprevádzali
osobné nezhody .
Na konci svojho príspevku požiadal do rozpočtu mesta naplánovať chodník na
Medveďovskej ceste od Gagarinovej ulice k Tescu a na ulici medzi cintorínmi.
Namiesto rekonštrukcie chodníkov navrhol uprednostniť výstavbu nových tam, kde
vôbec nie sú.
Ing. Marta Vargová ešte k zámerom DAN-Slovakia Agrar upozornila, že spoločnosť
v jednom článku jednoznačne prehlásila, že tú farmu u nás potrebujú, preto varovala
pred prílišným optimizmom. Je veľká pravdepodobnosť, že mesto ani pri najväčšej
snahe neuspeje.
Na konci diskusie pán Ivan Polgár upozornil, že projekty o dotáciu pre civilné
organizácie je možno odovzdať na úrade vlády do 19.januára. Ďalej oznámil, že
úradné hodiny poslanca bude mať v malej zasadačke kultúrneho domu.

16.

Záver
Pán primátor poďakoval mestskej volebnej komisii za vykonanú poctivú prácu v
zložitej situácii. Reagujúc na slová Ing. Néveriho upozornil, že volebná kampaň netrvá
len 3-4 týždne, ale začalo to už pred 4 rokmi a už sa začala nová.
Pán primátor poďakoval občanom za hojnú účasť na zasadnutí a pozval ich na
občianske fórum 17.decembra.
Poďakoval poslancom za účasť a poprial každému príjemné vianočné sviatky.

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

JUDr. Samuel Lojkovič
primátor mesta

