Zápisnica
napísaná z príležitosti 1. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 6.2.2013
Predsedajúci :

Ing. Alexander Néveri, primátor mesta

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

Viliam Görföl
Ivan Bobkovič

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

Otvorenie, kontrola uznesení
Pán primátor pozdravil prítomných a poprial v novom roku úspešnú spoluprácu a veľa
zdravia.
Konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Program rokovania bol schválený podľa pozvánky.
Návrhová komisia bola schválená v zložení : Mgr. Ildikó Laposová, Ladislav Dobis.
Za overovateľov zápisnice pán primátor vymenoval p. Viliama Görföla a Ivana
Bobkoviča.
Nasledovala kontrola plnenia uznesení z posledného rokovania. Predniesla ju
spracovateľka, hlavná kontrolórka mesta (príloha č.1).
Správu zastupiteľstvo vzalo na vedomie bez hlasovania.

2.

Správa primátora mesta o činnosti
Pán primátor informoval poslancov o aktivitách od 13.12.2012 (príloha č. 2).
V diskusii sa Ing. Ildikó Dobis opýtala na príčiny, že aj z maďarských materských škôl
zapisujú rodičia deti do slovenskej základnej školy.
Pán primátor to považuje za chybný krok, ale rozhodnutie je v rukách rodičov.
Pán Bobkovič poznamenal, že táto téma nepatrí na rokovanie samosprávy, on
napríklad zapísal svoje deti zo slovenskej materskej školy do maďarskej základnej
školy. Fakt, že deti z ižopskej materskej školy posielajú rodičia do Zákl. školy
v Čiližskej Radvani už považuje za väčší problém, pretože nie preto tú materskú školu
prevádzkuje samospráva.
Pán Görföl navrhol o spomenutých problémoch so zapísaním prvákov vyžiadať
stanovisko príslušných školských rád.
Pán primátor na poslaneckú otázku doplnil, že pokles počtu prvákov v zákl.škole
maďarskej ešte nie je konečné číslo a zatiaľ nemá dopad na počet učiteľov.
Ing. Dobis poukázala na skutočnosť, že nárast počtu prvákov v slovenskej zákl. škole
netvoria len mederčania, ale aj žiaci z okolitých dedín.

-2Pán Bobkovič reagujúc na správu o dosiahnutých veľmi výhodných dodávateľských
cenách v rámci elektronických aukciách sa opýtal, či za tak nízke ceny sa dajú
predmetné diela zhotoviť kvalitne.
Pán primátor ubezpečil, že sa prevezmú len 100% vyhotovené diela.
Odpovedajúc na ďalšiu otázku informoval, že stavebné povolenie na novú halu
WEBASTO už podpísal, údajne majú už aj dodávateľa stavby, chýba im doriešiť
odtok dažďovej vody.
Pán Görföl upozornil na množiace sa prípady vlámania predovšetkým k starým
občanom mladistvými rómami pozbavených spôsobilosti na právne úkony.
Mgr. Herdics, náčelník mestskej polície uviedol, že sa jedná o skupinu nemederčanov,
ktorých už evidujú a sú zrelí na predbežné väzobné stíhanie. Ako problém však
uviedol, že občania neohlásia vždy tieto prípady, resp. nepodajú trestné oznámenie.
V rámci diskusie Mgr. Kórósi poukázal tiež na nutnosť podania trestného oznámenia
s poznámkou, že občan sa ďalej nemusí starať, polícia musí konať.
Navrhol pripraviť pre občanov informačný leták. Mgr. Herdics potvrdil, že už sa to
pripravuje.
Správa primátora mesta bola schválená (9 - 1 - 0).

3.

Interpelácie poslancov
Pán Csepi sa opýtal na štádium zavedenia novej evidencie odvozu odpadu a navrhol
hľadať nové motivácie pre občanov v záujme separovaného zberu odpadu.
Pán primátor vyslovil presvedčenie, že do konca štvrťroka sa podarí zaviesť novú
evidenciu. Prvým motivačným krokom bola možnosť predplatenia menších nádob,
teraz je treba počkať na skúsenosti s novým systémom.
Pán Tamás László dodal, že v uplynulom roku sme dosiahli 10% -né zníženie
množstva netriedeného komunálneho odpadu.
Pán primátor v tejto súvislosti však upozornil na znovu sa objavujúce čierne skládky
na poliach a vyzval každého o pomoc pri zamedzovaní tohto javu.
Ing. Ildikó Dobis sa opýtala ako sa dá vymáhať poplatok za odpad u vyše 400
„bezdomovcov.“
Pán Mikos, vedúci odd. daní a poplatkov uviedol, že ak ich ubytovateľ v mieste kde
sa zdržujú neprihlási, nedá sa s tým nič robiť.
Ing. Ildikó Dobis požiadala písomnú správu o „bezdomovcoch“, pretože údajne sa
majú prihlásiť do Mederu bývalí obyvatelia sídliska Luník v Košiciach.
Pán primátor takúto fámu označil za neopodstatnenú. Náčelník mestskej polície dodal,
že asi ¾ „bezdomovcov“ býva na nezmenenej adrese, len bez zmluvy.
Pán Csepi sa opýtal na stav s túlavými psami a upozornil, že sa nesplnili sľuby
v súvislosti s poskytnutím služieb na verejných priestranstvách držiteľom psom.
Mgr. Herdics uviedol, že útulok pre psov je momentálne preplnený, ale aj tak im treba
nahlásiť výskyt túlavých psov. Dodal, že dvaja členovia mestskej polície budú
vyškolení na odchyt túlavých psov, potom už táto činnosť bude prebiehať priebežne.

-3Mgr. Kórósi upozornil na choré, nebezpečné konáre stromov v parkoch.
Na otázku p. Dobisa pán prednosta informoval, že rekonštrukcia telocvične T-18 je
v prípravnom štádiu, v apríli je predpoklad na zahájenie. Nenachádza sa medzi
plánovanými investíciami, pretože má byť financovaný z rezervného fondu - príjmov
od TESCO.
Na otázku p. Bobkoviča pán Bc. Mikos informoval, že na presnú sumu nedoplatkov za
komunálny odpad nie je pripravený, ale určie je nižšia ako pred rokom.
Mgr. Laposová dodala, že vďaka novým pravidlám v prideľovaní nájomných bytov
uchádzači musia mať vysporiadané tieto svoje záväzky.
Pán prednosta ubezpečil poslancov, že úrad využije všetky zákonné prostriedky na
vymáhanie nedoplatkov.

4.

Správa o činnosti odborných komisií mestského zastupiteľstva v roku 2012
Písomne spracovanú správu predložil :
- Ivan Bobkovič, predseda komisie športu a mládeže (príloha č. 3/1)
- PaedDr. Marián Soóky, predseda komisie kultúry, školstva a masových organizácií
(príloha č. 3/2)
Pri tejto správe pán Bobkovič navrhol spracovať elektronicky mestskú kroniku.
- Mgr. Zalán Kórósi, predseda komisie finančnej, správy mestského majetku a bytov
(príloha č. 3/3)
- MVDr. Dezider Bartalos, predseda Výboru pre mestskú časť Ižop (príloha č. 3/4)
- Ladislav Dobis, predseda komisie na ochranu verejného záujmu (príloha č. 3/5)
Ing. Ildikó Dobis, predseda komisie cestovného ruchu informovala zastupiteľstvo
ústne. Hovorila o dôležitosti spolupráce zúčastnených v cestovnom ruchu
a marketingu, chýba jej funkcia referenta cestovného ruchu na mestskom úrade.
Konštatovala zlepšenie vzťahov medzi termálnym kúpaliskom a Združením
ubytovateľov a vymenovala nietoré aktivity komisie ako napr. návrh rekonštrukcie
chodníka na Poľovníckej ulici.
Písomne bola pripravená aj správa komisie výstavby.
Správy zastupiteľstvo vzalo na vedomie bez hlasovania.
Nasledovala krátka prestávka.

5.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 1/2013 - určenie názvov
novovytvorených ulíc mesta
Písomne predložený materiál (príloha č. 4) komentoval Ing. Ladislav Jankó.
Informoval o založení názvoslovnej komisie za účelom určenia názvov štyroch ulíc
pre novovytvorené IBV.

-4Komisia si vypočula návrhy názvov aj kultúrnej komisie a navrhla predložené 4
konkrétne názvy na schválenie. Okrajovo informoval aj o druhej úlohe názvoslovnej
komisie a to zistiť názor obyvateľov časti Fučíkovej ulice o premenovaní ulice na
ul. Srbského cintorína, kde obyvatelia sa prakticky jednohlasne vyslovili proti takejto
zmene.
K predloženému VZN mestská rada zaujala stanovisko, že niektoré názvy môžu
vyvolať širšiu diskusiu, preto navrhla hlasovať len o návrhu názvu ulice č.1, ktorá už
je naozaj pripravená na výstavbu domov.
Pán primátor odvolávajúc sa na žiadosť veľvyslanca Srbskej republiky a pretože
neprešiel návrh na premenovanú časť Fučíkovej ulice, trval by na pomenovaní jednej
z ulíc (č. 2 navrhnutej ako Srbská) názvom ulica Srbských hrdinov.
Po krátkej diskusii zastupiteľstvo schválilo návrh mestskej rady hlasovať len o názve
1. ulice, ulica Józsefa Nagy Rátza (10 - 1 - 0) a následne schválilo VZN č. 143
o určení názvu novovytvorenej ulice mesta (10 - 1 - 0).

6.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 2/2013 o Mestskej polícii Veľký
Meder
Materiál (príloha č. 5) predložil spracovateľ, náčelník MP, Mgr. Zoltán Herdics.
VZN mesta č. 144 o Mestskej polícii Veľký Meder bolo schválené bez diskusie
(11 - 0 - 0).

7.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 3/2013 o poskytovaní
opatrovateľskej služby
Materiál (príloha č. 6) spracovaný Mgr. Editou Feketeovou predložil prednosta úradu,
Ing. Koloman Pongrácz.
VZN mesta č. 145 o poskytovaní opatrovateľskej služby v meste bolo schválené bez
diskusie (11 - 0 - 0).

8.

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za 2. polrok 2012
Predloženú správu (príloha č. 7) komentovala spracovateľka Ing. Katarína Bugárová.
Upozornila hlavne na neprijateľné vydokladovanie čerpaných dotácií z rozpočtu mesta
niektorými organizáciami.
Pán Dobis považuje správu za vynikajúcu, chýbajú však návrhy nápravných opatrení.
Spomenuté zaobchádzanie s verejnými financiami považuje za neprijateľné, navrhuje
schváliť úlohu všetkým dotovaným organizáciám prísne dodržať príslušné VZN mesta
a neoprávnené čerpania vrátiť mestu.
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činnosť, nie účelovo ako podľa nového znenia VZN.
V nasledujúcej diskusii Mgr. Kórósi vyslovil názor, že dôvodom môže byť absencia
formulárov, tlačív na čerpanie a na vyúčtovanie dotácií a ponúkol, že to spracuje.
Ing. Dobis navrhla o nových podmienkach čerpania dotácií dôkladne informovať
dotyčné organizácie.
Predložená správa bola schválená (8 - 1 - 1).

9.

Správa náčelníka o činnosti mestskej polície v roku 2012
Písomne spracovanú správu (príloha č. 8) komentoval spracovateľ, Mgr. Zoltán
Herdics.
Správu zastupiteľstvo vzalo na vedomie bez hlasovania.

10.

Prehľad plánovaných kultúrnych a spoločenských podujatí MsKS vo Veľkom Mederi
na rok 2013
Predložený materiál (príloha č. 9) komentoval spracovateľ, Ladislav Gútay, riaditeľ
MsKS.
Na podnet Mgr. Ildikó Laposovej pán riaditeľ doplnil správu o informáciu o novej
premiére divadla Poloska dňa 28. februára.
Ing. Ildikó Dobis pripomenula aj účasť MsKS na Aquakarnevale v réžii Združenia
ubytovateľov a termálneho kúpaliska.
Správu zastupiteľstvo vzalo na vedomie bez hlasovania.

11.

Dotácie pre civilné organizácie mesta
Návrh uznesenia- rozdelenie dotácií a rozpočtu mesta vo výške spolu 95 000,-€
predložil prednosta úradu.
Ing. Pongrácz informoval, že prišlo spolu 33 žiadostí, z toho 22 do určeného termínu,
11 po termíne.
Žiadosti boli prerokované v príslušných komisiách. Návrh obsahuje aj riešenie pre
žiadosti po termíne, pre vzpieračov a TJ Ižop vo výške spolu 20 500,-€ a to zmenou
fondu primátora o túto sumu.

-6Mgr. Kórósi ako predseda finančnej komisie odporúča schváliť takéto riešenie s tým,
že od budúceho roku sa už nebudú tolerovať omeškané žiadosti.
Pán primátor navrhol posunúť termín podania žiadostí, poslanci sa však zhodli na tom,
že nejde o termíny, ale o nepozornosti dotyčných.
Návrh na rozdelenie sumy 95 000,-€ po upresnení, že sa jedná o dotácie na rok 2013
bol schválený (11 - 0 - 0).
Návrh súboru uznesení 10/a,b,c po upresnení preklepu v bode b/ a uvedení, že sa jedná
o dotácie na rok 2013 bol schválený (11 - 0 - 0).

12.

Informácie o projektoch financovaných z vlastných zdrojov a zo zdrojov EÚ v roku
2012 a plánovaných na rok 2013
Predloženú tabuľku (príloha č. 10) komentovala spracovateľka Ing. Piroska Pápayová.
Pán primátor dodal, že našim cieľom a úlohou je predkladať formálne a obsahovo
správne projekty. Úspešnosť vždy neodzrkadluje množstvo a kvalitu vykonanej práce.
Za dôležité úspechy považuje realizáciu cyklotrasy do Okoča a autobusovú linku do
Györu.
Nasledovala búrlivá diskusia o provízii externého realizátora projektov. Pán Görföl
namietol, že s tým sa v rozpočte neplánovalo a že by mala byť stiahnutá z platu
referenta pre projekty. Vyslovil ďalej svoju nespokojnosť s počtom podaných
projektov - ešte aj za obdobie 2007-2013 mieni vláda rozdať 1,5 miliardy eur.
Pán primátor vysvetlil, že u väčších projektoch už je nevyhnutná účasť
profesionálneho partnera. Provízia sa vyplatí zo získaných financií. Pozícia referenta
na úrade je nevyhnutná už pri príprave podkladov pre projekt, ale hlavne potom pri
realizácii.
Reagujúc na ďalšiu otázku informoval, že vyúčtovanie projektu zákl. školy slovenskej
je pripravené, len vláda pozastavila platby, podnikateľský inkubátor by mal byť
vyúčtovaný do konca roka.
Správu zastupiteľstvo vzalo na vedomie bez hlasovania.
Nasledovala krátka prestávka.

13.

Plán investičných akcií na rok 2013
Predložený návrh (príloha č. 11), spracovaný finančnou komisiou na základe
predbežného poradovníka jednotlivých poslancov komentoval pán primátor.
Informoval, že postup realizácie - projekt, verejné obstarávanie dodávateľa, zmluva sa odohráva pred očami a za účasti poslancov.

-7Požiadal preto tento zoznam 18 akcií schváliť a navrhuje potom schváliť uznesenia
k zahájeniu niektorých konkrétnych akcií (návrhy uznesení č. 13 a 14).
Mgr. Kórósi za finančnú komisiu navrhol predložený zoznam schváliť s upresnením
položiek :
č. 4+5 :
72 700,- + 83 900,- + 7 000,č. 16 :
33 000,č. 17 :
6 500,Spolu

791 600,-€

Pán primátor poznamenal, že v tejto chvíli nie je až tak dôležitá výška nákladov, tie sa
ešte budú meniť.
V ďalšej časti tohto programového bodu Ing. Róbert Michnya, riaditeľ MPBH s.r.o.
opakovane predložil návrh na výmenu vykurovacieho systému v obytnom dome na
Komárňanskej ul. 3300, požiadal o pomoc, pretože obyvatelia majú výhrady voči
tomuto zákroku už dvakrát schválenému. Uviedol, že by to vedeli aj vyfinancovať
a mesto by začalo splácať až od roku 2014.
Pán Görföl namietol, že táto akcia nebola uvedená na zozname plánovaných
investícií.
Pán primátor informoval, že mesto má na to zásoby na fonde rozvoja bývania.
Pán Görföl navrhol upresniť informácie o tejto akcii a hlasovať o nej na nasledujúcom
zasadnutí.
Ing. Ildikó Dobis navrhla hlasovať o navrhnutom zozname.
Pán Dobis navrhol v texte uznesenia namiesto výrazu „poradovník“ používať slovo
„zoznam“ a v bode b/ konštatovať, že uvedené sumy investícií sú informatívne.
Takto predložené uznesenie - zoznam investičných akcií podľa prílohy č. 11 bolo
schválené (11 - 0 - 0).
Ďalej pán primátor predložil súbor uznesení (návrh č. 13) na realizáciu projektu
„Výstavba kontajnerových bytov - 2. etapa“.
V bode a/ pán Dobis navrhol namiesto „schvaľuje poverenie“ použiť výraz
„poveruje“.
Takto upravené uznesenie bolo schválené (11 - 0 - 0).
Jednohlasne boli schválené aj návrhy pod písmenami b/, c/ a d/.
Na finančné krytie by pán Görföl navrhol čerpanie z bytového fondu. Pán primátor
však ubezpečil, že o konkrétnej forme krytia sa bude rozhodovať neskoršie.
Pán primátor ďalej predložil návrhy na uznesenia potrebné k zahájeniu realizácie už
pripravených projektov :

-8- 14/a - na detské ihriská v Ižope - schválené (11 - 0 - 0)
- 14/b - rekonštrukcia budovy ZUŠ - schválené (11 - 0 - 0)
- 14/c - rekonštrukcia sociálnych priestorov a plochej strechy materskej školy slov.
- schválené (11 - 0 - 0)
- 14/d - rekonštrukcia schodov pri vchode základnej školy slov. - schválené (11 - 0 - 0)
- 14/e - uloženie nadzemných vedení na Čičovskej ulici - pán primátor navrhol o tom
ešte nehlasovať
- 14/f - rekonštrukcia chodníka na Čičovskej ulici - schválené (11 - 0 - 0)
- 14/g – vybudovanie verejného parkoviska s odkanalizovaním –pred areálom ZŠ B.
Bartóka – schválené (11- 0 - 0) s dodatočnými nákladmi 3 500 – eur.
- 14/h - riešenie areálu základnej školy maďarskej - schválené (11 - 0 - 0)
s dodatočnými nákladami vo výške 3 500,- eur.
Pán Bobkovič poznamenal, že ak sa bežecká dráha realizuje podľa projektu,
t.j. antuková dráha, bude to krok späť.
- 14/i - komplexné riešenie komunikácie na Hruškovej ulici za 211 396,08 €
Pán Görföl upozornil, že medzi investíciami sa na túto akciu schválilo len
20 000,-€, ale navrhol spevniť komunikáciu aspoň za túto sumu.
Pán primátor upozornil, že v prípade iného riešenia by celé stavebné konanie
bolo treba zopakovať. Dodal, že k tejto sume sa dospelo vďaka stále sa
zvyšujúcim nárokom dotyčných obyvateľov.
Pán MVDr. Bartalos požiadal schváliť komplexné riešenie.
Predložený návrh nebol schválený (3 - 2 - 6) .
- 14/j - zriadenie autobusovej linky Veľký Meder - Györ - schválené (11 - 0 - 0)
Pán primátor dodal, že pravdepodobne budú 2 autobusy.
- 14/k - pán primátor klimatizáciu MsKS v tejto forme navrhuje stiahnuť z programu.
Nie je súčasťou plánovaných investícií a bude treba doriešiť aj iné technické
otázky v súvislosti s kapacitou jednotlivých priestorov MsKS.
- 14/l - verejné obstaranie na dodávateľa kanalizácie Ižopu a IBV Juh - schválené
(9 - 2 - 0)
Pán primátor vzhľadom na pokročilý čas sa opýtal, či poslanci trvajú na pokračovaní
rokovania.
Poslanci hlasovali za pokračovanie (10 - 0 - 1).

14.

Majetkoprávne operácie
Návrh na zriadenie vecného bremena podľa návrhu uznesenia č. 15/a/1 vysvetlil
Ing. Viktor Szakszon. Dodal, že komisie sa k návrhu vyjadrili súhlasne.
Pán Dobis požiadal v poslednej vete spomenuté stanovisko TERMÁL s.r.o. vyžiadať
písomne.
Predložený návrh bol schválený (11 - 0 - 0).
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15.

Voľné návrhy
Pán prednosta predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1 na
úhradu až v tomto roku vyfaktúrovanej rekonštrukcie riadiaceho systému ústredného
kúrenia ZUŠ.
Tento návrh bol schválený (11 - 0 - 0).
Pán primátor informoval, že pán Róbert Varga sa vzdal členstva vo Výbore pre
mestskú časť Ižop a predložil návrh na doplnenie počtu komisie výstavby
o zamestnanca MsÚ - Ing. Judit Varga.
Tento návrh bol tajným hlasovaním schválený (9 - 2).
Pán primátor predložil návrh na zrušenie už neaktuálneho VZN č. 10 o predaji bytov.
Reagujúc na poslaneckú otázku ubezpečil, že už nie sú nepredané byty v zmysle tohto
nariadenia.
Predložený návrh bol schválený (11 - 0 - 0).

16.

Diskusia, záver
Pán Görföl sa opýtal, či je správne uvádzaná časť mesta Čalovo. Ďalej upozornil, že aj
v Štatúte mesta je tak uvedené odvolávajúc sa na neaktuálny zákon - a vymenoval
aktuálny právny predpis, kde už časť mesta Čalovo nie je uvedená.
Pán primátor informoval, že zrejme vykonaná zmena názvu mesta nezmenila
automaticky názov časti mesta, ktorá platí od zlúčenia „Čalova“ s Ižopom v roku
1974.
Ing. Jankó dodal, že podľa novej metodiky na zmenu názvu časti mesta stačí verejné
zhromaždenie obyvateľov, v osemtisícovej mestskej časti však to asi nebude
realizovateľné a bude treba referendum.
Mgr. Kórósi požiadal zistiť presne, ako treba postupovať.
Na otázku pána Dobisa odznela informácia, že za predajný stánok pri vchode do
termálneho kúpaliska za minulý rok bol zaplatený poplatok za užívanie verejného
priestranstva a zvyšnú sumu venovali mestu formou darovacej zmluvy.
Na konci tohto programového bodu pán Ivan Polgár odovzdal primátorovi mesta
petíciu podpísanú 141 obyvateľmi Sídl.M.Corvina proti novému dopravnému poriadku
a parkovaciemu systému na sídlisku.
Ďalej poďakoval viceprimátorke a hlavnej kontrolórke mesta, že sa 41 žiakov nášho
mesta mohlo zúčastniť na návšteve parlamentu.

Pán Sziszák na tému petície predložil údajné doklady o odlišných sumách objednávky
a konečnej faktúry za predmetnú akciu a položil otázku Ing. Szakszonovi, či je to
v poriadku.
Pán primátor poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Alexander Néveri
primátor mesta

