Zápisnica
napísaná z príležitosti 3. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 22.5.2013
Predsedajúci :

Ing. Alexander Néveri, primátor mesta

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

Daniel Csepi
PaedDr. Marián Soóky

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

Otvorenie, kontrola uznesení
Pán primátor pozdravil prítomných a konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Návrhová komisia bola schválená v zložení Mgr. Ildikó Laposová, Ladislav Dobis.
Za overovateľov zápisnice pán primátor určil p. Daniela Csepiho a PaedDr. Mariána
Soókyho.
Na návrh pána primátora - nakoľko chýba audítorská správa - Rozbor hospodárenia
TSM Veľký Meder s.r.o. bolo stiahnuté z programu rokovania.
Mestské zastupiteľstvo na návrh primátora schválilo predložený program rokovania
s upraveným poradím predkladania materiálov o hospodárení mesta tak, že materiály
pod číslom 8 až 12 sa prerokúvajú v poradí : 10 - 8 - 11 - 12 - 9.
Nasledovala kontrola uznesení z predchádzajúceho rokovania (príloha č.1) spracovaná
hlavnou kontrolórkou mesta.
Tento materiál zastupiteľstvo vzalo na vedomie (9 - 0 - 0).

2.

Správa primátora mesta o činnosti
Pán primátor informoval poslancov ako aj verejnosť o aktivitách za obdobie od
posledného zasadnutia MsZ (príloha č. 2).
Na otázku Ing. Ildikó Dobis pán prednosta doplnil, že plánované investície ako napr.
parkovisko pri zákl.škole maďarskej, športový areál zákl.školy maďarskej,
rekonštrucia materskej školy slovenskej, zákl.umeleckej školy alebo výstavba cesty na
Hruškovej ulici, rekonštrukcia športovej haly T-18 a časť chodníka na Čičovskej ulici
budú realizované prevažne v letných mesiacoch.
Pán Bobkovič na základe konzultácií s dodávateľom športového ihriska v areáli
základnej školy maďarskej namietol, že plánované zariadenia sa majú vyhotoviť zo
zastaralých materiálov.
Pán Dobis požiadal viesť diskusiu k správe primátora.
Správa primátora bola schválená (9 - 0 - 0).
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Interpelácie poslancov
Pán primátor reagujúc na otázku MVDr. Bartalosa vyslovil presvedčenie, že do konca
roka by sa mala realizovať výstavba cesty na Hruškovej ulici.
Ing. Ildikó Dobis upozornila na zdanlivo nesystematicky nepokosené trávnaté plochy
pri kúpalisku, ale aj v centre mesta. Pán primátor informoval, že zmluvná strana
vykonáva kosenie trávy v zmysle zmluvy, ktorá sa z času na čas upraví.
Ing. Ildikó Dobis ďalej upozornila na pretrvávajúci problém dažďovou vodou na časti
úseku Lastovičkovej ulice a na prepadnutú cestu na rohu Lastovičkovej a Orechovej.
Pán primátor na otázku p. Bobkoviča uviedol, že na chýbajúce úseky kanalizácie
v meste sú pripravené projekty, treba len naplánovať financovanie.
Ing. Szakszon informoval, že bezbariérovosť nového chodníka na Poľovníckej ulici sa
dorieši do letnej turistickej sezóny.
Mgr. Ildikó Laposová upozornila na pretrvávajúci zlý stav cesty v oblasti Dolnej
a Priemyslovej ulice. Ing. Szakszon informoval, že komisia výstavby navrhla riešenie
do výšky nákladov 50 000,-€.
Pán prednosta doplnil, že v lete sa zaháji verejné obstaranie na toto dielo.
Pán Görföl navrhol po výdatných dažďoch zmapovať v meste problematické miesta
s odtokom dažďovej vody a navrhol časť Ružovej ulice pri odbočke z ulice Sv.Štefana
označiť ako slepú ulicu.
Nasledovala búrlivá diskusia kvôli množiacim sa prípadom vlámaní a lúpeží v našom
meste. Ing. Ildikó Dobis vyslovila presvedčenie, že sa nerobí všetko na zamedzenie
tohto javu. Naliehala požiadať písomne hoci aj ministerstvo spravodlivosti zasiahnuť
voči známym páchateľom.
Pán Herdics, náčelník mestskej polície však upozornil, že je to v právomoci len a len
sudcov a informoval, že majú akčný plán na zákrok voči páchateľom.
Pán primátor dodal, že mestská polícia v rámci svojich možností urobí všetko,
vykonáva aj osvetovú činnosť, chýba však spätná väzba - spolupráca od občanov,
jednoducho treba nahlásiť ihneď, ak niekto zistí niečo podozrivé.
Pán Csepi upozornil, že ak sa tento jav nedorieši, môže ohroziť aj vývoj turizmu
v našom meste.
Pán Dobis sa opýtal na termín realizácie merača rýchlosti na Medveďovskej ceste,
na neprehľadný systém odvozu odpadu od podnikateľov a vyslovil kritiku na adresu
zodpovedného, ktorý dal primátorovi podpísať povolenie na likvidáciu kríkov na
„Csorda út“ pre mestský úrad s povinnosťou náhradnej výsadby.
Kto teda má a čo vyrúbiť a vykonať náhradnú výsadbu? Upozornil, že je tam stále
neporiadok po prerušení prác.
Ing. Szakszon informoval, že merač rýchlosti je pripravený na inštaláciu, čakalo sa na
vyjadrenie správy ciest.
Ing. Karol Varga, riaditeľ TSM informoval, že sa eviduje každý odvoz od
podnikateľov, čoskoro by sa mal rozbehnúť aj „čipový systém“. Týždenný odvoz
odpadu začína v polovici júna.
Pán primátor konštatoval, že na predchádzajúcom zasadnutí podrobne informoval
o kauze výrubu stromov na „Csorda-út“.
Fakt, že úrad prenechal súkromnej osobe vykonať túto činnosť by znamenalo ušetrenie
nákladov pre mesto.
Ing. Szakszon dodal, že policajné vyšetrenie bolo ukončené, práce môžu pokračovať.

-3Náhradnú výsadbu na jeseň vykoná tiež spomenutá súkromná osoba.
Pán Csepi vyslovil nespokojnosť so sklzom zavedenia sľúbeného čipového systému
evidencie odvozu odpadu už od apríla.
Pán prednosta ubezpečil, že sa vedie aj bez tohto systému riadna evidencia a zaplatené
paušálne sumy sa budú dať porovnať a vyúčtovať podľa skutočného odvozu.
Pán primátor ešte informoval, že sklz spôsobila zmena dodávateľa systému v záujme
zníženiu nákladov a vyslovil presvedčenie, že v 2. polroku už to bude fungovať.
MVDr. Dezider Bartalos upozornil na množiaci sa počet čiernych skládok v prírode
hlavne v okolí Ižopu. Pán primátor informoval, že sa venuje zvýšená pozornosť na
vypátranie vinníkov a poďakoval občianskym aktivistom za jarné akcie vyčistenia
prírody.
Pán Csepi by rád počul o odstrašujúcej pokute za vynesenie smetia do prírody.

4.

Rozbor hospodárenia Termál s.r.o. za rok 2012
Krátky výklad k správe (príloha č. 3) o výsledkoch hospodárenia predložil Ing. Tibor
Križan, konateľ spoločnosti.
Konštatoval, že návštevnosť zaznamenali na úrovni roku 2011, t.j. 590 832 vstupov,
príjmy zo vstupného 2 910 602,-€.
Pripomenul aj výsledky hydrogeologického prieskumu vrtov, podľa ktorého výdatnosť
vrtu č.1 je 7 l/s a vrtu č.2 14 l/s pri povolenej forme odberu „voľný preliv“.
Pán Ladislav Dobis odvolávajúc sa na zápisnicu dozornej rady (príloha č. 3a) hodnotil
výsledky spoločnosti pozitívne a odporúča schváliť ročnú účtovnú uzávierku.
Mgr. Laposová upozornila, že v zmysle zakladateľskej listiny peniaze na rezervnom
fonde majú byť vedené na samostatnom účte.
Predložený súbor materiálov a rozdelenie čistého zisku bolo schválené (9 - 1 - 1).

5.

Rozbor hospodárenia MPBH s.r.o. za rok 2012
Písomnú správu (príloha č. 4) komentoval Ing. Róbert Michnya, riaditeľ spoločnosti.
Zdôraznil, že spoločnosť nie je zaťažená úvermi, informoval, že v uplynulom období
sa doriešili personálno - štrukturálne zmeny a že sa pustili do pasportizácie bytov.
Mgr. Ildikó Laposová odvolávajúc sa na zápisnicu dozornej rady (príloha č. 4a)
odporúča schváliť.
Predložený súbor materiálov a rozdelenie čistého zisku bolo schválené (10 - 0 - 1).

6.

Rozbor hospodárenia MsKS za rok 2012
Písomnú správu (príloha č. 5) komentoval spracovateľ, Ladislav Gútay, riaditeľ
MsKS.
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Poloska je preklep, v roku 2012 mali len 2-3 vystúpenia, že každá skupina má svoju
dotáciu vedenú na vlastnom účte, čerpanie však schvaľuje riaditeľ a že v rozbore sa
musia vykázať aj dotácie - príjmy z iných zdrojov (SERMO POPULA) než od mesta.
Na otázku pána Görföla pán riaditeľ informoval, že sa tvorí rezervný fond, ktorý sa
zväčša použije pri vyúčtovaní plynu.
Predložený súbor materiálov a vysporiadanie výsledku hospodárenia bolo schválené
(9 - 1 - 1).
Nasledovala krátka prestávka.

7.

Záverečný účet mesta Veľký Meder za rok 2012 (príloha č. 6)

8.

Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Veľký Meder za rok 2012
(príloha č. 7)

9.

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu mesta Veľký Meder za rok 2012
(príloha č. 8)

10.

Výročná správa mesta Veľký Meder za rok 2012 (príloha č. 9)
Písomné správy a hodnotenie hospodárenia mesta v roku 2013 podľa predložených
materiálov kometovala Ing. Zuzana Dúžiková, vedúca finančného oddelenia MsÚ.
Informovala, že záverečný účet mesta odporúča audítor ako aj finančná komisia
schváliť „bez výhrad“.
Ing. Katarína Bugárová, hlavná kontrolórka mesta vo svojom stanovisku (príloha
č. 6a) taktiež odporúča schváliť bez výhrad.
V diskusii Ing. Dúžiková podala vysvetlenie k tabuľkovej časti na 13. strane.
Záverečný účet mesta (súbor uznesení podľa návrhu uznesenia č. 6/a) bol schválený
(11 - 0 - 0).
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie aj ostatné písomné materiály (návrh
uznesenia č. 6/b, 7/a, 8/a, 9/a) (10 - 0 - 1).

11.

Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Veľký Meder k 31.3.2013
Písomnú správu (príloha č. 10) zastupiteľstvo vzalo na vedomie bez diskusie.
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Návrh č. 6/2013 VZN o určení výšky príspevku 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 2013
Písomný materiál (príloha č. 11) predložil Ing. Koloman Pongrácz, prednosta úradu
a informoval, že finančná komisia odporúča schváliť.
Predložený návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. 147 bolo schválené (11 - 0 - 0).

13.

Návrh č. 4/2013 VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Veľký Meder
Písomný materiál (príloha č. 12) komentovala spracovateľka, Mgr. Ildikó Laposová.
Uviedla, že materiál obsahuje aj pripomienky vedúcich zamestnancov dotyčných
zariadení. Komisie školská a finančná odporúčajú schváliť.
Požiadala ďalej na návrh p. Ladislava Dobisa doplniť ods.2, § 3 vetou „Rozhodnutie
musí byť vydané v zmysle zákona o správnom konaní (Správny poriadok - zákon
č. 71/1967 Zb.v znení neskorších predpisov)“.
Takto doplnený materiál - Všeobecne záväzné nariadenie č. 148 bolo schválené
(11 - 0 - 0).

14.

Návrh č. 7/2013 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
č. 110 - Štatút mesta Veľký Meder
Predložený materiál (príloha č. 13) ako spracovateľ, Ing. Ladislav Jankó uviedol, sa
venuje aktualizácii 2. odseku čl. 3 Štatútu mesta.
Predložený materiál - Všeobecne záväzné nariadenie č. 149 bolo schválené
(11 - 0 - 0).

15.

Majetkoprávne operácie
Ing. Viktor Szakszon predložil návrh na určenie, či zastupiteľstvo má záujem odpredať
cca 25 m2 pozemku pri Hoteli Termál. V prípade kladného rozhodnutia by nasledovalo
hlasovanie o odpredaji pre Hotel Thermal Varga s.r.o.
Komisia správy mestského majetku neodporúča predaj, komisia výstavby
k samotnému predaju nemá výhrady.
Zastupiteľstvo neurčilo tento pozemok na odpredaj (1 - 1 - 9).
Zriadenie vecného bremena pre SPP distribúcia podľa návrhu uznesenia č. 14/b/2 bolo
schválené (11 - 0 - 0).
Pán Dobis opakovane požiadal popri parcelných číslach v majetkoprávnych návrhoch
uviesť aj názvy priľahlých ulíc.
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Voľné návrhy
Na návrh vedúcej finančného oddelenia predĺženie platnosti kontokorentného úveru
(bod č 15/a návrhu) bolo schválené (11 - 0 - 0).
Na návrh Ing. Kolomana Pongrácza zastupiteľstvo schválilo súbor uznesení
(bod č.16/a/1-3 návrhu) o financovaní kamerového systému v centre mesta (11 - 0 - 0).
V diskusii sa vysvetlilo, že výsledkom úspešného projektu za týmto účelom mesto
získalo 10 000,-€ a spoluúčasť (2 000,-€) doporučuje aj finančná komisia. Táto
investícia vystačí na zaobstaranie riadiaceho pultu, softweru a 2-3 kamier a môže byť
realizovaná už v lete.
Pán primátor dodal, že možno uvažovať neskoršie o rozšírení siete kamier,
o legislatívnych možnostiach zapojenia podnikateľských subjektov na tento systém
však nevie.
Na návrh Mgr. Ildikó Laposovej mestské zastupiteľstvo v tajnom hlasovaní schválilo
zástupcov zriaďovateľa do Školskej rady pri Základnej škole J.A.Komenského :
- Ivan Bobkovič
(11 hlasov)
- Ing. Ildikó Dobis
(10 hlasov)
- Ing. Zuzana Dúžiková
(11 hlasov)
- Judita Kissová
(10 hlasov) .
Ing. Viktor Szakszon predložil návrh na zbúranie rodinného domu so súp.č. 752 vo
vlastníctve mesta po niekoľkonásobnom pokuse predaja bez výsledku.
Finančná komisia súhlasí s vyčíslenými nákladmi vo výške 5 700,-€.
Pán primátor dodal, že stavba už ohrozuje susedné nehnuteľnosti a že v prípade
predaja prázdnej parcely tie náklady budú vrátené do rezervného fondu mesta.
Predložený návrh bol schválený (11 - 0 - 0).
Pán prednosta predložil návrh na refundáciu výdavkov z rezervného fondu pre MŠK
Veľký Meder s.r.o. vynaložené na vytvorenie novej hracej plochy do výšky max.
15 900,-€. Uviedol, že finančná komisia odporúča schváliť, ak MŠK potvrdí
financovanie ostatných nákladov. Za týmto účelom bola predložená sponzorská
zmluva s pánom Tarcsim.
Pán Dobis vyzval poslancov, aby sa osobne presvedčili, čo všetko sa v areáli MŠK
vytvorilo.
Pán primátor s uspokojením konštatoval, že už sú viditeľné výsledky hospodárenia
„súkromného vlastníka“.
Predložený návrh financovania bol schválený (10 - 1 - 0).
Pán primátor, odvolávajúc sa na protest značnej skupiny občanov navrhol zrušiť
uznesenie o rozšírení rímsko-katolíckeho cintorína využitím zeleného pásu pri
križovatke ulíc Sv.Štefana a Kurtaserská.
Ing. Szakszon informoval, že podľa územného plánu mesta plánované rozšírenie vybudovanie nového cintorína by bolo veľmi nákladné. Ako alternatívne riešenie
uviedol odkúpenie záhrad na ul. Sv.Štefana za reformovaným cintorínom a to cca
10 000 m2 pozemku v cene cca 150 000,-€.
Pán Dobis toto riešenie považuje za prijateľné.
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Pán Bobkovič navrhol na takto uvoľnenej ploche vytvoriť oddychový park.
Po krátkej prestávke pán primátor informoval o vetovaných uzneseniach
z predchádzajúceho zasadnutia. Konštatoval, že nemá výhrady a problém
s konkrétnymi uzneseniami, ale v zásade s tým, že zastupiteľstvo formou schvaľovania
plánov hospodárenia alebo aj napr. rozborov hospodárení na dnešnom zasadnutí
zasahuje do právomoci valného zhromaždenia - primátora.
Konštatoval ďalej, že napr. v prípade rozboru hospodárenia mesta zastupiteľstvo len
berie na vedomie a pri spoločnostiach trvajú na schvaľovaní. Bude hľadať aj naďalej
uspokojujúce právne vysvetlenie, či mu môžu niečo „ukladať“, za čo je on v jednej
osobe zodpovedný.
Pán Dobis namietol, že nič nechceli „nariadiť“ primátorovi, veď ide o plány, ktoré
predložili konatelia spoločností a nie poslanci.
Pán Csepi dodal, že schvaľovaním vlastne poskytli konateľom väčšiu dôveru a navrhol
uznesenia potvrdiť s tým, že na druhej strane pán primátor má právo hľadať
uspokojúci právny verdikt.
Pán Dobis pochválil v tomto roku realizované detské ihrisko na termálnom kúpalisku,
ale dozorná rada ďalšie investície z úveru neodporúča.
V diskusii pán prednosta navrhol podnikateľské plány spoločností mesta predložiť už
pri schvaľovaní rozpočtu mesta.
Mestské zastupiteľstvo potvrdilo skôr schválené a vetované uznesenia
č. 2-MsZ/2013- 2/a (9 - 0 - 2)
- 2/c (10 - 0 - 1)
- 3/a (11 - 0 - 0)
- 4/a (11 - 0 - 0)
- 5/a (11 - 0 - 0) zo dňa 27.3.2013.
Pán Ing. Štefan Csémi predložil upravený návrh znenia vetovaného uznesenia
č. 2-MsZ/2013-24/a : namiesto „odpustené“ sa má používať slovo „nevyčíslené“.
Termín úlohy po dohode s prednostom úradu bol stanovený do 31.8.2013.
Tento návrh uznesenia bol schválený (11 - 0 - 0).
15.

Diskusia, záver
Úvodom tohto programového bodu zastupiteľstvo udelilo slovo prítomným občanom.
Pán Ivan Polgár poďakoval za pomoc mestu pri výsadbe stromov z príležitosti Dňa
Zeme. S poľutovaním konštatoval, že už boli ukradnuté sadenice stromov.
Ďalej v mene Dozornej rady pri TSM navrhol údržbou verejnej zelene poveriť TSM
Veľký Meder.
Pán primátor súhlasil, ale to podlieha verejnému obstaraniu.

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

