Zápisnica
napísaná z príležitosti 11. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 11.12.2013
Predsedajúci :

Ing. Alexander Néveri, primátor mesta

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

Ing. Štefan Csémi
PaedDr. Marian Soóky

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

Otvorenie, potvrdenie jeho uznášaniaschopnosti
Pán primátor pozdravil prítomných, konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.

2.

Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Návrhová komisia bola schválená v zložení Mgr. Zalán Kórósi, Ladislav Dobis.
Za overovateľov zápisnice pán primátor určil Ing. Štefana Csémiho a PaedDr. Mariana
Soókyho.

3.

Predloženie a schválenie programu rokovania MsZ
Pán primátor otvoril diskusiu k navrhnutému programu podľa pozvánky.
Mgr. Zalán Kórósi sa opýtal, či materiál ŠK je riadne odovzdaný v podpísanej forme.
Pán prednosta potvrdil, že má založený podpísaný exemplár.
Pán Görföl navrhol rozpočet mesta prerokovať ako prvý z písomných materiálov, už
po interpeláciách.
Pán prednosta informoval, že riaditeľ TSM je práceneschopný, preto zimnú údržbu
ciest navrhuje stiahnuť z programu.
Na návrh pána primátora zastupiteľstvo schválilo rozpočet mesta prerokovať ako
4. bod programu a 10. bod (zimná údržba ciest) stiahnuť z programu rokovania
(8 - 2 - 0).

4.

Rozpočet mesta Veľký Meder na rok 2014
Písomný materiál (príloha č.1) komentovala spracovateľka Ing. Zuzana Anda, vedúca
finančného oddelenia. Predložila ďalej pozmeňovací návrh finančnej komisie (príloha
č.3).
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úradom. Tento návrh bol prerokovaný aj finančnou komisiou, ktorá navrhla určité
zmeny. Rozhodovať, resp. schváliť zmeny k rozpočtu je v právomoci mestského
zastupiteľstva.
Mgr. Zalán Kórósi, predseda finančnej komisie poďakoval poslancom za účasť na
spoločnom zasadnutí finančnej komisie. Konštatoval, že rokovania o rozpočte by sa
dali začať už skôr - pripomienkovať aj v ostatných komisiách. Predložený návrh je
viacmenej v poriadku, chýbajú však podrobné odôvodnenia niektorých položiek.
Pohľadávky mesta je treba vymáhať, aj od termálneho kúpaliska a tieto použiť
výhradne na investície. Niektoré položky sú predimenzované, preto sa predkladá
spomenutý pozmeňovací návrh.
Ing. Ildikó Dobis považuje za praktické o dotáciách a investíciách teraz rozhodovať
globálne a konkrétne to pripraviť na februárové zasadnutie.
MUDr. Vrezgová súhlasila so znížením plánovaného rozpočtu na zriadenie vlastnej
vývarovne a rozvozu obedov pre dôchodcov, trvá však na myšlienke zvládnuť túto
službu vo vlastnej réžii.
Pán Görföl súhlasil a požiadal investície z príjmov z turizmu venovať pre všetky
oblasti mesta. Doporučuje schváliť pozmeňovací návrh finančnej komisie.
Na návrh Ing. Csémiho pán predseda komisie vysvetlil navrhuté zmeny položkovite aj
divákom.
Pán primátor požiadal hlavného kontrolóra mesta k predloženiu stanoviska k návrhu
rozpočtu.
Ing. Katarína Bugárová oboznámila poslancov hlavnými bodmi svojho stanoviska
(príloha č.2) s konštatovaním, že odporúča schváliť návrh rozpočtu na rok 2014
a vziať na vedomie návrh na roky 2015-2016.
Pán Görföl sa opýtal, či 50 tisícový nárast mzdových prostriedkov ešte obsahuje aj plat
zástupcu primátora.
Ing. Zuzana Anda informovala, že s tým sa už nepočítalo, pán prednosta dodal, že
nárast mzdových prostriedkov administratívnych zamestnancov predstavuje len
5 000,-€, pre opatrovateľov 4 000,-€ a vyše 40 000,-€ ide pre školské zariadenia.
Pozmeňovací návrh finančnej komisie bol schválený (12 - 0 - 0).
Takto upravený návrh rozpočtu bol schválený a návrh na roky 2015-2016 ako aj
stanovisko hlavného kontrolóra zastupiteľstvo vzalo na vedomie (12 - 0 - 0).

5.

Rozpočet MsKS Veľký Meder na rok 2014
Pán Ladislav Gútay, riaditeľ MsKS oboznámil poslancov s predloženým materiálom
(príloha č.4).
V diskusii poslanci požiadali o vysvetlenie k nákladom na telekomunikačné služby.
Pán primátor vzhľadom na množstvo podujatí považuje za primerané, pán prednosta
informoval o zámere prehodnotenia a zjednotenia taríf pre všetky inštitúcie mestského
úradu.
Odznela ďalej informácia, že aj v prípade úspešného projektu by vlastné náklady na
zriadenie digitálneho kina boli neúmerné a pán prednosta vysvetlil, že náklady na
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zabezpečenie a MsKS - programové zabezpečenie a že nad rámec rozpočtu mesto
prepláca MsKS náklady na organizáciu dňa učiteľov a rôznych ocenení pre žiakov
a učiteľov.
Pán Bobkovič sa vyslovil pochvalne k vlastným príjmom MsKS vo výške 54 000,-€
a pán riaditeľ potvrdil, že aj naďalej sa zúčastňujú tendrov na podporu svojich zborov,
skupín alebo napr. na rozšírenie knižného fondu mestskej knižnice.
Ing. Ildikó Dobis požiadala v budúcom roku naplánovať ozvučenie rokovacej
miestnosti a pán Csepi doriešiť klimatizáciu kultúrneho domu.
Predložený rozpočet MsKS bol schválený (12 - 0 - 0).

6.

Kontrola plnenia uznesení a Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na
1. polrok 2014
Reagujúc na písomnú správu o plnení uznesení (príloha č.5) pán Dobis konštatoval, že
bez termínov pri úlohách je kontrola neefektívna.
Predloženú správu zastupiteľstvo vzalo na vedomie (12 - 0 - 0).
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra (príloha č.6) pán Dobis doporučuje
schváliť. Navrhuje ďalej schváliť úlohu - uložiť hlavnej kontrolórke sledovať
priebežne stav a vývoj dlhu mesta v rozpočtovom roku 2014 (príloha č.16).
Tento jeho návrh bol schválený (12 - 0 - 0).
Predložený plán kontrolnej činnosti bol schválený (12 - 0 - 0).

7.

Správa primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta
Pán primátor vyslovil uznanie a poďakovanie za schválenie rozpočtu mesta
a presvedčenie, že je to dobrý rozpočet. Informoval poslancov, že dňom 5. decembra
odvolal Mgr. Ildikó Laposovú z funkcie zástupcu primátora mesta. Nového zástupcu
má určiť do 60 dní a takisto sa má doplniť aj mestská rada.
V diskusii po správe primátora (príloha č. 13) Mgr. Kórósi ponúkol Mgr. Laposovej
funkciu predsedu finančnej komisie, ktorú zastávala pred menovaním za zástupcu
primátora, Mgr. Laposová však s poďakovaním odmietla túto možnosť.
Pán Görföl sa vyslovil pochvalne k pracovnému zasadnutiu na prerokovanie rozpočtu
a znovu spochybnil niektoré kroky pána primátora ako valného zhromaždenia
TERMÁL s.r.o.
Nasledovala diskusia k novým autobusovým zastávkam pri vchode do základnej školy
maďarskej a k prejazde autobusov Besnyeiho ulicou, pán prednosta podal informáciu
k odovzdaniu archívu MsÚ do správy profesionálneho správcu, dodal, že bol u nás
ponechaný archív stavebného úradu, že na vyžiadanie majú byť dokumenty dodané
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mzdu zamestnanca ani na polovičný úväzok. Odpovedajúc na otázku pripustil, že
v prípade potreby zaobstarať originál, prepravu bude znášať úrad.
Mgr. Laposová vyjadrila nádej, že existuje riadny dokument o odovzdaných
materiáloch.
Pán Dobis opakovane upozornil na problematiku a nejednotnú interpretáciu
kompetencií primátora a zastupiteľstva vo vzťahu k spoločnostiam mesta.
Po krátkej výmene názorov na túto tému pán primátor opakovane vyslovil uznanie
prípravnej komisii zvolanej Mgr. Kórósim a ostatným poslancom za schválenie
rozpočtu mesta.
Správa primátora mesta bola schválená (7 - 2 - 3).

8.

Interpelácie poslancov
Mgr. Ildikó Laposová upozornila, že sú ešte stále rozmiestnené v meste už nevyužité,
pootvorené kontajnery na zber šatstva.
Pán prednosta informoval, že pre túto službu bola vypovedaná zmluva, Ing. Szakszon
dodal, že boli už vyzvaní na odvoz.
Pán Görföl sa opýtal na bilboardy priemyselného parku. Pán primátor informoval, že
potrebné povolenia sú vybavené, prebieha stavebná a grafická príprava bilboardov.
Pán Bobkovič opakovane pripomenul návrh na zníženie osvetlenia Promenády
v mimosezónnom období, na zlú viditeľnosť križovatky Krátka - Lesná, na
nedoriešený osud predajných stánkov pri vchode do základnej školy maďarskej
a konštatoval, že napriek vysvetleniam považuje rekonštrukciu Priemyslovej ulice za
polovičatú. Požiadal poslancov podporiť riadne dokončenie.
Pán primátor zopakoval, že sám o znížení osvetlenia ulíc nechce rozhodovať, nech sa
mu predloží návrh, takisto aj v prípade predajných stánkov už existuje rozhodnutie
MsZ, úrad nemá dôvod sa tým zaoberať.
Pán prednosta dodal, že sú návrhy aj žiadosti, teraz najprv mesto sa má rozhodnúť ako
riešiť okolie parkoviska pri škole.
Mgr. Kórósi konštatoval, že existuje rozhodnutie ako výsledok tajného hlasovania, ale
ak padne návrh na znovuprerokovanie, nebude proti.
Vo veci rekonštrukcie Priemyslovej ulice Ing. Judit Varga, referentka projektového
manažmentu informovala poslancov o plánovaní tohto diela, rozhodnutiach
o financovaní a realizácii (príloha č.14) 50 tisícový limit na realizáciu navrhla komisia
výstavby.
Pán Dobis žiada od úradu pravidelné správy o riešení otázok a podnetov poslancov,
upozornil ďalej na neprehľadnosť križovatky Štadionová - J. Gagarina, kde by bolo
treba vyznačiť hlavnú cestu.
Vo veci rekonštrukcie časti Táborskej ulice Ing. Ildikó Dobis navrhla vyzvať Webasto,
aby svoju logistiku v Dunajskej Strede presunuli do uvoľnených
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ulice ani nie je v tak zlom stave, že napriek sľubu len v poslednom štvrťroku
z Webasto prepustili 200 zamestnancov.
Súhlasne s ďalšími poslancami navrhla vyžiadať písomný prísľub od Webasto, že
v akej miere by sa zúčastnili na financovaní rekonštrukcie predmetnej cesty.
Pán primátor vyslovil názor, že preto by bolo potrebné mať hotový projekt tohto diela.
MUDr. Bartalos poďakoval za rekonštrukciu Hruškovej ulice a poukázal na zničenie
cesty na Podlesnej ulici ťažkými mechanizmami.

9.

Návrh VZN č. 16/2013 o podmienkach státia vozidiel
Písomným materiálom (príloha č.7) oboznámil prítomných Mgr. Zoltán Herdics,
náčelník mestskej polície.
Pán Dobis v mene komisie na ochranu verejného záujmu konštatoval, že navrhnutý
materiál je v súlade s príslušnými právnymi predpismi, obsahuje už aj pripomienky
komisie a doporučuje schváliť. Navrhol ďalej zabezpečiť dôslednú kontrolu podľa
tohto VZN a oboznámiť s tým aj občanov.
Predložený materiál bol schválený (11 - 0 - 0).

10.

Návrh VZN č.17/2013 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Písomným materiálom (príloha č. 8) oboznámil prítomných spracovateľ, Bc.Imrich
Mikos.
Odpovedajúc na poslaneckú otázku informoval, že o výnimky je možnosť požiadať do
konca januára.
Páni Bobkovič a Csepi upozornili na to, aby pri tvorbe pravidiel sa nevychádzalo
z obáv o nárast čiernych skládok - to nech sa rieši na inom úseku - ale zo snahy
zvýhodniť tých, ktorí sa na separovaní odpadu riadne zúčastňujú.
Predložený materiál bol schválený (11 - 1 - 0).

11.

Plán hospodárenia MŠK Veľký Meder, s.r.o. a zámer činnosti na rok 2014
Písomný materiál (príloha č. 9) predložil p. Daniel Csepi, konateľ spoločnosti.
Pán Bobkovič informoval, že dozorná rada pozitívne hodnotí hospodárenie spoločnosti
vlastné príjmy vo výške 25 100,-€ a doporučuje plán schváliť.
Mgr. Kórósi naopak predložený materiál nepovažuje za riadny hospodársky plán,
naviac upozornil, že najväčší zdroj vlastných príjmov - prenájom vozidiel nemá
spoločnosť na zozname činností.
Pán Dobis upozornil, že náklady na plánované investície sú väčšie než plánovaný
rozpočet na investície.
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Predložený materiál bol schválený (10 - 1 - 1).

12.

Plán zasadnutí MsZ a MsR na 1. polrok 2014
Plán zasadnutí (príloha č. 10) predložil Ing. Koloman Pongrácz, prednosta úradu.
Mgr. Ildikó Laposová považuje skoro trojmesačné obdobie medzi 1. a 2. zasadnutím
za dlhé, vzhľadom na možné majetkoprávne témy.
Pán Bobkovič by privítal viac kratších zasadnutí, než menej šesťhodinových.
Pán primátor nevylúčil, že v naliehavých prípadoch kvôli konkrétnym témam sa zvolá
aj ďalšie zasadnutie.
Pán Dobis by privítal prerokovať záverečný účet mesta skôr než v máji.
Ing. Zuzana Anda konštatovala, že skôr sa to nedá spracovať, prípadne Vyhodnotenie
plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu by mohla predložiť už vo februári.
Ing. Ildikó Dobis súhlasila, že pri plánovaní investícií na ďalší rok by to mali mať
k dispozícii aspoň základné ukazovatele.
Predložený písomný materiál bol schválený (12 - 0 - 0).

13.

Majetkoprávne operácie
Ing. Róbert Michnya, riaditeľ MPBH s.r.o. predložil pozmeňujúci návrh na navýšenie
základného imania spoločnosti (prílohy č.11 /a,b,c) namiesto už schválených uznesení
zo dňa 26.6.2013 a 18.9.2013.
Dodal, že dozorná rada spoločnosti odporúča schváliť túto verziu.
Pán prednosta konštatoval, že aj finančná komisia odporúča, náhrada za ušlý zisk
mesta z prenájmov niektorých z vymenovaných nehnuteľností bude vecou dohody
s MPBH s.r.o.
Ing. Štefan Csémi upozornil, že pôvodne rozoslaný materiál bol na návrh majetkárky
mesta doplnený o podrobný rozpis nehnuteľností.
Predložený súbor uznesení bol schválený (8 - 2 - 1).
Pán prednosta predložil informáciu o príprave vkladu vodárenskej infraštruktúry do
majetku ZsVS (návrh č. 15/a) a návrh na odstránenie tobogánu v areáli termálneho
kúpaliska (návrh č. 15/b).
Pán Bobkovič sa opýtal, prečo o tom musí rozhodovať zastupiteľstvo a spochybnil
opodstatnenosť zbúrania.
Pán prednosta vysvetlil, že tobogán bol náhodou ponechaný v majetku mesta.
V diskusii odznela informácia, že existuje revízia o tom, že už nie je spôsobilý na
užívanie.
Pán primátor dodal, že je to potrebný krok k realizácii nového tobogánu.
Ing. Csémi navrhol časť nákladov na zbúranie započítať do nákladov na výstavbu
nového.
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odborný posudok ani riaditeľ Termál s.r.o. nie je prítomný, navrhuje toto
rozhodovanie stiahnuť z programu rokovania.
Tento jeho návrh bol schválený (12 - 0 - 0).
Informáciu o možnosti vkladu majetku mesta do majetku vodohospodárskej
spoločnosti zastupiteľstvo vzalo na vedomie (12 - 0 - 0).

14.

Voľné návrhy
Pán prednosta predložil návrh na zmenu rozpočtu mesta podľa návrhov č. 13/a,b.
Predložené návrhy uznesení boli schválené (12 - 0 - 0).
Ďalej bol predložený návrh na čerpanie splátkového úveru od Tatra Banky podľa
priloženého súpisu faktúr (príloha č.12).
Ing. Zuzana Anda dodala, že uznesenie v predloženej forme žiada banka.
Návrh uznesenia (č. 16/a) bol schválený (12 - 0 - 0).
Pán prednosta informoval, že vo verejnej zbierke na nákup sanitky sa vyzbieralo spolu
5 469,74 €. Upozornil, že tieto peniaze je možno použiť účelovo len na nákup sanitky.
Ing. Ildikó Dobis informovala, že existuje ponuka na moderne vybavenú sanitku za
8 000,-€.
Predloženú informáciu (návrh č. 17/a) zastupiteľstvo vzalo na vedomie (12 - 0 - 0).
Zastupiteľstvo ďalej schválilo návrh Ing. Ildikó Dobis (príloha č.15) o nákupe
a financovaní sanitky (12 - 0 - 0).
Pán primátor informoval poslancov o možnosti stať sa členom Slovensko-Rakúskej
obchodnej komory. Prináša to so sebou zviditeľnenie mesta formou prezentácií 2 krát
ročne, účasťou na konferenciách ako aj možnosťou organizovať konferenciu u nás.
Ročný členský príspevok vo výške 995,82 € považuje za výhodnú investíciu.
Predložený návrh uznesenia bol schválený (10 - 0 -1).
Nasledovala diskusia o vypracovaní projektovej dokumentácie na rekonštrukciu časti
Táborskej ulice k Webasto.
Ing. Csémi ako predseda komisie výstavby vyslovil názor, že to mala byť vyvolaná
investícia v spojení s výstavbou ich nového areálu. Dodal, že doteraz si ničím
nezaslúžili ústretovosť zo strany mesta. Pán Dobis naopak zastal názor, že tam chodia
do zamestnania Mederčania.
Pán primátor zopakoval, že bez projektu sa nedá s nimi rokovať o účasti na realizácii
tohto diela.
Pán Görföl navrhol to stiahnuť z rokovania a prerokovať spolu s ostatnými
investíciami vo februári.
Tento jeho návrh bol schválený (8 - 0 - 4).
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Diskusia
Pán Alexander Horváth požiadal o zriadenie chodníka od ulice J.Gagarina k Tesco
a navrhol na novom parkovisku pri Základnej umeleckej škole vymaľovať parkovacie
pruhy.
Pani Alžbeta Gerháthová sa opýtala, či sa ešte bude zaoberať predajnými stánkami pri
parkovisku základnej školy maďarskej a upozornila, že dvaja občania mesta kvôli
súčasnému stavu stratili zamestnanie.
Pán primátor konštatoval, že to bolo dosť dlhé obdobie príprav na túto zmenu
a dotyční podnikatelia boli včas informovaní.

16.

Záver

Pán primátor poďakoval za celoročnú prácu, poprial každému šťastné a veselé sviatky,
varoval pred používaním nebezpečných pyrotechnických zariadení a pozval každého
k ohňostroju na Silvestra.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Alexander Néveri
primátor mesta

