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Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 1.2.2012

Predsedajúci

:

Ing. Alexander Néveri, primátor mesta

Prítomní

:

podľa prezenčnej listiny

Overovatelia zápisnice :

Ivan Bobkovič
Ing. Štefan Csémi

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

Otvorenie, kontrola uznesení
Pán primátor pozdravil prítomných a konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Program rokovania bol schválený podľa návrhu Mestskej rady uvedeného na
pozvánke.
Návrhová komisia bola schválená v zložení Mgr. Ildikó Laposová a Ladislav Dobis.
Za overovateľov pán primátor vymenoval pána Ivana Bobkoviča a Ing. Štefana
Csémiho.
Nasledovala kontrola uznesení predloženej hlavnou kontrolórkou mesta (príloha č. 1).
Ing. Bugárová požiadala dotyčných zamestnancov MsÚ vysvetliť dôvody
nevykonaných uznesení.
Ing. Szakszon uviedol, že k nájomnej zmluve sa NsP vyjadrí v priebehu februára
a vysporiadanie pozemkov pod skládkou smetia je v štádiu rokovaní.
K čisteniu Papského kanála pán prednosta uviedol, že sa neobjednalo od pána Pajora,
pretože sa naskytla možnosť financovať v rámci projektu, ktorý sme pripravení
predložiť do termínu 9.2.2012. Harmonogram prác sa upresnil s Dr. Bartalosom
a dohľad nad prácami bude mať HYDROMELIORÁCIE, š.p.
Pán primátor dodal, že sú nepravdivé fámy, podľa ktorých on je proti vysporiadaniu
problémov so záplavovými vodami v Ižope.
Pán Dobis namietol voči spôsobu, že zamestnanci úradu na pléne ústne podávajú
vysvetlenia. Žiada hlavnú kontrolórku, aby si tieto stručné správy vyžiadala od
dotyčných včas písomne a zapracovala do svojej správy.
Pán primátor v zásade súhlasil, ale uviedol, že niektoré skutočnosti sa môžu zmeniť zo
dňa na deň.
Správa hlavnej kontrolórky bola schválená (7 - 4 - 0).
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2.

Správa primátora mesta o činnosti
Pán primátor sa vyslovil pochvalne k schváleniu rozpočtu už v decembri, poznamenal
však, že negatívne hodnotí vyškrtnutie financovania projektu nových nájomných
bytov, výstavby športového areálu a parkoviska pri ZŠ maďarskej a pod.
Informoval, že mestský úrad od 1. januára má novú organizačnú štruktúru pod
vedením primátora, zástupcu primátora a prednostu úradu.
Informoval, že od 1. januára sa zaviedol schválený nový systém zberu odpadov
v meste. Výsledkom by mal byť úspornejší odvoz, nakoľko mesto ani zo zákona
nemôže ďalej dotovať túto službu.
Zásobovaním 240 litrovými nádobami za 20,-€ bolo poverené TSM VEĽKÝ MEDER,
s.r.o. a dohľadom nad zamedzením vytvárania čiernych skládok poveril mestskú
políciu.
Pán primátor pripomenul rokovania v záujme založenia oblastnej organizácie
cestovného ruchu v Komárne, ale aj v rámci Žitného ostrova. Podrobnejšie o tom bude
informovať prednosta úradu na konci zasadnutia.
Bude prednesená správa vedúcou finančného oddelenia aj o výsledkoch kontroly
národného kontrolného úradu na našom úrade.
Správa primátora mesta bola schválená (11 - 1 - 0).

3.

Interpelácie poslancov
Pán Bobkovič označil zavádzaním poznámku pána primátora, že poslanci neschválili
športový areál pri ZŠ maďarskej. Konštatoval, že nie sú proti, neschválili len preto,
lebo to bolo plánované z príjmov od TESCO, čo však má byť použité na rozvoj
športového areálu.
V nasledujúcej diskusii pán primátor uviedol, že nemá úmysel zavádzať, upozornil
však, že predmetná investícia mohla byť financovaná aj z úveru a že sa dokumentácie
pripravujú už 5 rokov.
Súhlasil s návrhom MUDr. Vrezgovej komplexného riešenia školských zariadení - MŠ
a ZUŠ v areáli školy, nesúhlasil však s návrhom riešiť športový areál až po tom.
Pán primátor na otázku p. Görföla opakovane vysvetlil opodstatnenosť personálneho
zabezpečenia projektového manažmentu. Na príkladoch aktuálnych projektov popísal
čo všetko sa musí vykonať aj po schválení úspešného projektu. Aj v prípade
spolupráce s manažérskou kanceláriou hlavne v prípravnej a vyhodnocovacej fáze je
nevyhnutná účasť mestského úradu - zamestnancov poznajúcich celú problematiku.
Vyhlásil, že bez žiadaných 30 000,-€ nevie vytvoriť túto kanceláriu, nevie teda
zabezpečiť túto činnosť.
Na otázku Mgr. Kórósiho uviedol, že nestačili reagovať ani na „výzvu“ ministerstva
vnútra.
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mesto je povinné každému pohrebníkovi sprístupniť dom smútku, nevýhodné nájomné
zmluvy na chladiarenský box budú prepracované a bude ho prevádzkovať TSM
VEĽKÝ MEDER, s.r.o.
Ing. Ildikó Dobis požiadala písomne novú štruktúru mestského úradu, uviedla, že
zastupiteľstvo schválilo objem mzdových prostriedkov úradu, je vecou primátora, ako
to použije.
Upozornila ďalej na smetie už aj na druhej strane cesty pri skládke na Čičovskej ceste
a opýtala sa na rekonštrukciu Poľovníckej ulice.
Pán primátor informoval, že v záujme rekultivácie tejto skládky sa pripravujú potrebné
dohody s urbariátom na vysporiadanie pozemkov pod skládkou. Úpravu, čistenie
okolia prisľúbil na jar. Rekonštrukcia Poľovníckej ulice je podmienená tiež
vytvorením projektového manažmentu.
Ing. Csémi požiadal o zaslanie konečnej schválenej verzie rozpočtu poslancom. Na
webovej stránke mesta je len pôvodný návrh.
MUDr. Vrezgová požiadala v tlačenej forme.
Pán Dobis sa opýtal na adresu MPBH s.r.o. z akého dôvodu zbúrajú komín kotolne na
sídlisku M.Corvina. Pracujú na tom dvaja ľudia už mesiac, skoro sa vôbec nepohli údajne za 10 000,-€ a spätná úprava má stáť ďalších 20 000,- €. Kto to schválil ? Nie
je to ani v pláne hospodárenia spoločnosti.
Opýtal sa ďalej TSM Veľký Meder s.r.o., či sa kontroluje, kam vynášajú smetie
z butikov na Komárňanskej ulici a prihovoril sa za prevádzkovanie verejného WC
v parku na námestí B.Bartóka. Spochybnil zároveň zámer to prevádzkovať ziskovo.
Od oddelenia výstavby požiadal o informáciu, aké investičné akcie sú kompletne
pripravené na realizáciu - konkrétne spomenul Hruškovú ulicu v Ižope, aby sa konečne
niečo spravilo občanom mesta.
Pán primátor uviedol, že zbúraniu komína prechádzalo riadne povolovacie konanie, na
konci čoho podpísal povolenie aj z dôvodu, že stavba už ohrozovala okoloidúcich,
náklady na údržbu sú vysoké a MPBH, s.r.o. malo na to voľné financie.
Pán prednosta informoval, že podnikatelia Butikcentra za odvoz smetia platia riadne,
či vlastnia aj vlastné kontajnery sa teraz zmapuje.
Pán primátor nevidí reálnu šancu prevádzkovať verejné WC rentabilne.
Pán Dobis a Görföl vyslovili svoju nespokojnosť s postupom pri povolovaní zbúrania
komína, pán Bobkovič upozornil na chátrajúce objekty a pozemky v meste.
Pán primátor ponúkol poslancom svoje postrehy takého charakteru priebežne
preskúmať osobne na referáte mestského majetku.
Pán Kórósi sa opýtal na efektivitu vymáhania dlhov a spolu s MUDr. Vrezgovou
navrhli zverejniť zoznam dlžníkov mesta.
Odpovedajúc na otázky Ing. Dobis Ing. Szakszon informoval, že sa havarijná situácia
v MŠ maďarskej odstránila v plnom rozsahu, medzitým sa riešilo aj ďalšie prasknuté
potrubie v inej časti budovy. Pripravuje sa kompletná rekonštrukcia budovy.
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povinnosťou mesta zachovať technický stav aj tejto budovy.
4.

Plán kultúrnych a spoločenských podujatí MsKS na rok 2012
Riaditeľ MsKS pán Ladislav Gútay krátko komentoval predložený plán (príloha č.2).
Zdôraznil, že sa hovorí o materiály, ktorý sa môže meniť v priebehu roka.
Na podnet Ing. Dobis spestriť kultúrny život v lete na Promenáde zareagoval v tom
zmysle, že je to otázkou financií.
Predložený materiál bol schválený (12 - 1 - 0).

5.

Správa o činnosti komisií MsZ za 2. polrok 2011
Pán Ivan Bobkovič, predseda komisie športu a mládeže informoval, že v 2. polroku
zasadali 2 krát aj za účasti odborníkov. Venovali sa prevádzkovaniu jednotlivých
oddielov MŠK a areálu MŠK a agitácii z radov mládeže.
Informoval, že od nasledujúceho školského roka sa otvorí športová trieda pri
Obchodnej akadémii a Gymnáziu vo Veľkom Mederi.
PaedDr. Marián Soóky, predseda komisie kultúry, školstva a masových organizácií
informoval, že v 2. polroku zasadali 3 krát. Okrem 7 člennej komisie sa na ich
zasadnutiach zúčastnil aj prednosta úradu a riaditeľ MsKS, riaditelia školských
zariadení, vedúci spoločenských a kultúrnych organizácií.
Venovali sa rekonštrukcii a prevádzkovaniu ZUŠ, CVČ, kronike mesta, prípravám
PRO URBE, rozpočtu mesta. Vyhodnotili účasť na kultúrnych podujatiach mesta
a zúčastnili sa na vyznamenaní najúspešnejších žiakov. Poďakoval spoločenským
organizáciám za spoluprácu.
Mgr. Zalán Kórósi, predseda komisie finančnej, správy mestského majetku a bytov
informoval, že počas roka namiesto odstupujúceho Ing. Bartalosa za nového člena
komisie bol schválený pán Gábor Bernáth. V letných mesiacoch sa venovali bytovým
otázkam, podmienkam prenájmu novej 24 b.j. a spolupracovali na tvorbe VZN
o prideľovaní nájomných bytov.
Iniciovali odštátnenie RTG pracoviska v našom meste a včasné schválenie rozpočtu
mesta.
Zaoberali sa zužitkovaním chátrajúceho hotela pri parkovisku termálneho kúpaliska
a spolupracovali na vysťahovaní neplatičov, resp. navrhli výstavbu kontajnerových
bytov.
Pán Ing. Csémi, predseda komisie výstavby informoval, že ich 7 členná komisia
zasadala podľa potreby. Posudzovali 38 žiadostí a návrhov. Venovali sa kanalizácii
Ižopu, rekonštrukcii Hruškovej ulici, oprave a rekonštrukcii školských zariadení,
vzduchotechnike MsKS, výstavbe sociálnych bytov, rekonštrukcii Polikliniky
a problematikám životného prostredia.
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v záujme riešenia.
Mestskému úradu navrhujú schválené úlohy realizovať čo najúspornejšie a súhlasia
s názorom, že súčasný stav príprav projektov je nevyhovujúci.
MUDr. Alžbeta Vrezgová, predsedkyňa zdravotnej a sociálnej komisie informovala,
že v závislosti od počtu žiadostí o sociálnej dávke zasadali 3 krát v 2. polroku.
Komisia sa venovala stravovaniu dôchodcov a uprednostnila by zabezpečiť prípravu
jedla vo vlastnej réžii. Zaoberali sa zriadením domova dôchodcov. Momentálne má
informácie, bohužiaľ však nie dosť jednoznačné o dvoch inštitúciách a to v priestoroch
bývalého hotela Royal Diamond a Senior Penzióne.
Spomenula ešte predvianočnú akciu komisie, v rámci čoho poskytli financie osirelým
deťom. Na záver vyslovila presvedčenie, že zriadenie moderného RTG pracoviska,
hoci s ťažkosťami, ale nie je beznádejné.
Ing. Ildikó Dobis, predsedkyňa komisie cestovného ruchu referovala o celoročnej
činnosti päťčlennej komisie. Zasadali spolu 3 krát, venovali sa prioritám z 35
bodového návrhu združenia ubytovateľov, diskutovali o preinvestovaní príjmov
z turizmu do ďalšieho rozvoja. Navrhli príjmy zo zvýšenia ubytovacieho poplatku
použiť na rekonštrukciu Poľovníckej ulice. Vyslovila sa s optimizmom
k formulujúcemu sa destinačného manažmentu (OOCR).
Pán MVDr. Bartalos, predseda 6 členného výboru pre mestskú časť Ižop informoval,
že v zásade zasadajú raz za štvrťrok, ale stretli sa častejšie pri usporiadavaní rôznych
spoločenských aj kultúrnych akcií. Vyslovil presvedčenie, že sa im podarilo realizovať
veľa dobrých vecí, predsavzať si vytvoriť dobrú kolektívnu atmosféru v Ižope. Okrem
toho sa venovali aj koordinácii verejnoprospešných prác.
Pán Dobis, predseda komisie na ochranu verejného záujmu informoval, že komisia
zasadala 3 krát, vykonali dve šetrenia a to konflikt záujmu u poslancov a disciplínu
podania majetkového priznania verejných činiteľov. V obidvoch prípadoch navrhli
opatrenia, ktoré však zastupiteľstvo neschválilo. Venovali sa ďalej financovaniu
projektov priemyselného parku. Konštatoval, že komisia aj naďalej plánuje plniť
kontrolnú funkciu.
Pán primátor poďakoval za vykonanú prácu v komisiách a Mgr. Laposovej za
koordinačnú činnosť.
Návrhová komisia konštatovala, že predložené správy zastupiteľstvo vzalo na
vedomie.
Nasledovala krátka prestávka.

6.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 129 - vymedzenie miest na
vylepovanie predvolebných plagátov pre voľby do NR SR 2012
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povinnosť mesta v rámci príprav volieb.
Predložený materiál bol schválený (13 - 0 - 0).

7.

Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrolnej činnosti v 2. polroku 2012
Písomný materiál (príloha č. 4) komentovala spracovateľka, Ing. Bugárová.
Pán Bobkovič by očakával návrhy na zosobnenie škôd spôsobených pochybením
úradníkov, na jeho otázku ohľadne porušenia nájomnej zmluvy - spomenutej pánom
Dobisom - hlavná kontrolórka uviedla, že mesto nebolo poškodené, len zákaz
prenájmu tretím osobám so ziskom nebol dodržaný.
Správa hlavnej kontrolórky bola schválená (10 - 0 -3).
Úloha pre MsÚ odstrániť nedostatky bola schválená (13 - 0 - 0).

8.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2012
Predložený písomný materiál (príloha č. 5) bol schválený bez diskusie (13 - 0 - 0).

9.

Plán činnosti mestskej rady a mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi na rok
2012
Písomne spracovaný harmonogram (príloha č. 6) predložila spracovateľka Mgr.
Ildikó Laposová. Dodala, že marcové zasadnutie navrhuje doplniť správou náčelníka
mestskej polície o činnosti a hospodárení v rok 2011.
Ing. Dobis požiadala písomné materiály doručiť všetkým poslancom už pred
zasadnutím MsR. Navrhla ďalej zakotviť začiatok zasadnutia o 17.00 hod.
a naplánovať vyhodnotenie hospodárenia na skorší termín.
Po krátkej diskusii na návrh MUDr. Vrezgovej zastupiteľstvo schválilo za začiatok
riadnych zasadnutí 16.00 hod. (9 - 0 - 4).
Predložený materiál s tým, že sa záverečný účet presunie na 2. máj bol schválený
(13 - 0 - 0).

10.

Stretégia odpadového hospodárenia mesta
Upresnené znenie už niekoľko mesiacov diskutovaného materiálu (príloha č. 7)
predložil PaedDr. Tamáš László
Na otázku pána Bobkoviča uviedol, že zavedenie čipového, resp. žetonového systému
je v štádiu skúmania možností, ideálne by bolo ešte v tomto roku.
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sezóny týždenne len na základe množstvového odberu.
Pán Csepi vyslovil presvedčenie, že príkladným separovaním sa dá zvládnuť nový
systém.
Na otázku k vyhodnoteniu Dr. László uviedol, že ako aj vlastný zber, tak aj uloženie
odpadu na medziskládke na Okočskej ceste je prísne evidované. Drobný stavebný
odpad v množstve 1 m3 je v cene ročného odvozu.
Upresnil ďalej, že do nádob na uloženie plastov je možno separovať aj tetrapacky a aj
plechovky od nápojov.
Ing. Varga informoval, že režijné náklady na vypožičiavanie a odvoz veľkých
kontajnerov sú vypočítané na 53,-€ + DPH.
Uloženie na skládke musí hradiť objednávateľ osobne.
Pán Dr. László doplnil, že polystyrén sa ešte neseparuje.
Na poslaneckú otázku Dr. László informoval o formách propagovania separovaného
zberu a Bc. Mikos o termínoch splátok poplatku za odvoz smetia.
Ing. Csémi navrhol termín prvej splátky posunúť na začiatok roka, Bc. Mikos však
ubezpečil, že značná časť obyvateľstva aj bez toho platí už od januára.
Pán Dobis poznamenal, že materiál obsahuje veľa konkrétnych úloh, avšak bez
označenia zodpovedných osôb a termínov.
Pán primátor prisľúbil to doplniť, reagujúc na ďalšiu otázku konštatoval, že vyberanie
poplatku bytovými podnikmi je nerealizovateľné.
Predložený materiál bol schválený (13 - 0 - 0).
Na návrh p. Dobisa (príloha č. 13) zastupiteľstvo schválilo úlohu plniť túto stratégiu
odpadového hospodárstva a predkladať o tom správy (12 - 1 - 0).
11.

Informatívna správa o 2. úprave rozpočtu mesta na rok 2011
Úvodom pán primátor konštatoval, že 1. úprava, predložená zastupiteľstvu nebola
schválená, nakoľko však presuny v rámci rozpočtu konali v medziach zákonom danej
kompetencie primátora, stačí o tom informovať poslancov.
Za chyby na začiatku minulého roka sa už niekoľkokrát ospravedlnil a je rád, že máme
schválený rozpočet, môžeme tak predísť nedorozumeniam.
Predložený materiál komentovala Ing. Zuzana Dúžiková, ved. finančného oddelenia
(príloha č. 8)
Pán Bobkovič konštatoval, že suma, ktorú primátor má právo presúvať, je dosť vysoká
a vyzval na dodržanie schváleného rozpočtu.
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Majetkoprávne operácie (príloha č. 9)
a/1 - prenájom nebytového priestoru pre PNET Communications - komisia odporúča
- schválené (13 - 0 - 0)
a/2 - prenájom nehnuteľnosti pre Máriu Némethovú N-VTV STAV - komisia
- odporúča - schválené tajným hlasovaním (13 - 0)
a/3 - prenájom nehnuteľnosti pre Rojkoplast - komisia odporúča - schválené
(13 - 0 - 0)
a/4 - prenájom nehnuteľnosti pre PD Sokolce - schválené (13 - 0 - 0)
a/5 - prenájom nebytového priestoru pre S.. Consulting - vedenie školy odporúča
- schválené (13 - 0 - 0)
a/6 - prenájom nebytového priestoru pre NARS s.r.o. - schválené (13 - 0 - 0)
a/7 - odpredaj pozemku pre ZSE Distribúcia
po krátkej diskusii zastupiteľstvo schválilo návrh stiahnuť z programu rokovania
do nasledujúceho zasadnutia, aby sa k nemu vyjadrila odborná komisia
(12 - 0 -1)
a/8 - všeobecné podmienky prenájmu priestorov Polikliniky, aby sa nemuselo každú
žiadosť zvlášť riešiť na pléne. V diskusii odzneli názory, že uznesenie je veľmi
všeobecné a že zastupiteľstvo sa radšej bude venovať každej žiadosti.
Návrh nebol schválený (0 - 0 -13)
a/9 - všeobecné podmienky prenájmu priestorov daňového úradu - neschválené
(3 - 1 - 9).

13.

Voľné návrhy
Ing. Karol Varga informoval o stave transformácie TSM. V priebehu decembra sa
vykonali všetky potrebné administratívne úkony, aby podnik mohol fungovať od
januára v novej forme. 21 zamestnancov dostalo novú zmluvu - nikto nebol
prepustený. Na polovičný úväzok zamestnajú PaedDr. Lászlóa. Prebehli aj inventúry,
ale majú toho ešte veľa pred sebou, preto navrhol podrobnejšiu správu až o pol roka.
Dodal, že aj naďalej očakávajú ohlásenie závad od občanov a radi privítajú každú
myšlienku, nápad k ich činnosti.
Mgr. Kórósi navrhol zverejniť horúcu linku na TSM VEĽKÝ MEDER, s.r.o.
Pán riaditeľ reagujúc na poslanecké otázky informoval, že sekretárka podniku odteraz
bude zastávať aj funkciu mzdovej účtovníčky a že podľa jeho názoru nový systém
odvozu smetia môže fungovať, hlavne ak sa občania budú viac venovať separovaniu.
Mgr. Laposová navrhla v spolupráci úradu a TSM VEĽKÝ MEDER, s.r.o vyhovieť
žiadostiam občanov dodať im materiál - zámkovú dlažbu vlastnej výroby na skrášlenie
priestorov pred ich nehnuteľnosťami.
Správu zastupiteľstvo vzalo na vedomie bez hlasovania.
Pán primátor predložil návrh na zmenu rozpočtu mesta (príloha č. 10), aby sa
30 000,-€ čiastka vrátila do mzdových prostriedkov, aby vedel vytvoriť tak potrebný
útvar projektového manažmentu.
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jedného človeka na koordináciu a zber potrebných údajov. Mzdové prostriedky úradu
boli skrátené už aj vlani o 50 000,-€ a vystačili len vďaka tomu, že niekoľko
zamestnancov odišlo. Požiadal o schválenie návrhu.
V diskusii Mgr. Kórósi vytkol, že na šetrení so mzdovými prostriedkami sa začalo
u upratovačiek, MUDr. Vrezgová vyslovila názor, že objednávať projekty bude
racionálnejšie a pán Görföl upozornil, že ak by primátor nemusel riešiť neschválené
veci presunmi financií vo vlastnej právomoci, mohol doplniť chýbajúce mzdové
prostriedky.
Pán primátor opakovane upozornil, že nestačí len vyhotoviť úspešný projekt, je
potrebné to sledovať po dobu 5 rokov, aby sme predišli prípadným pokutám.
Poznamenal, že aj do roku 2011 boli tieto pozície na mestskom úrade obsadené.
Ing. Dobis zopakovala svoj názor, že personálne obsadenie úradu má vyriešiť primátor
zo schváleného rozpočtu.
Pán primátor sa opýtal, či to zvážili a na základe čoho, že tých 30 000,-€ nebude
chýbať zo mzdových prostriedkov a vymenoval najdôležitejšie z 20 „žijúcich“
projektov.
V ďalšej diskusii sa Mgr. Laposová Ildikó opýtala , prečo niektorí poslanci
nepoužívajú rovnaký meter. Na mestskom úrade už od roku 2009 nie sú odmeny,
pretože chýbali peniaze od termálneho kúpaliska, ale práve tam vyplácali 100 % -né
odmeny. Teraz sa mzdové prostriedky nežiadajú na odmeny, len na obsadenie
plánovaných funkcií schválených aj v rámci rozpočtu.
Mgr. Kórósi vyhlásil, že aj napriek kritikám bude podporovať návrh primátora.
Predložený návrh pána primátora nebol schválený (5 - 1 - 7).
Ani jeho ďalší návrh na 20 000,-€ poslanci neschválili (4 - 1 - 8).
Pán Csepi navrhol odložiť hlasovanie o ďalších variantoch riešenia, aby pán primátor
presnejšie vedel informovať poslancov.
Pán primátor však konštatoval, že lepšie, iné argumenty už nemá. Výsledkom
hlasovania bude, že buď nebudú vyhotovené projekty alebo bude musieť prepustiť
zamestnanca z iného úseku.
Pán prednosta uviedol, že bude žiadať taktiež zmenu rozpočtu a to vo výške 10 000,-€
z rozpočtu MsKS na kultúrne podujatia na vstup - založenie Oblastnej organizácie
cestovného ruchu Žitný ostrov - Csallóköz.
Informoval, že sa jedná o zoskupenie obcí Dunajská Streda, Šamorín, Gabčíkovo,
Kyselica,Veľký Meder a podnikateľských subjektov Termál s.r.o. a THERMALPARK
DS, a.s. Cieľom tohto zoskupenia je vytváranie zisku a použitie toho v cestovnom
ruchu. Tak aj „vypožičané“ peniaze od MsKS môžu byť ľahko vrátené z projektov
vypracovaných touto organizáciou cestovného ruchu.
Návrh na založenie Oblastnej organizácie cestovného ruchu bol schválený (11 - 2 - 0)
ako aj predložený návrh na zmenu rozpočtu (11 - 2 - 0).
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vyhodnocovať finančné hospodárenie mesta (príloha č. 14) (13 - 0 - 0).
Zastupiteľstvo schválilo návrh finančnej komisie (14/a) uložiť mestskému úradu
predložiť poslancom kvartálne rekapituláciu čerpania jednotlivých rozpočtových
položiek (13 - 0 - 0).
Zastupiteľstvo schválilo návrh MUDr. Vrezgovej zverejniť zoznam dlžníkov mesta
nad 50,-€ (príloha č. 15). Na návrh Ing. Pongrácza však termín bol predĺžený do
31.3.2012 (13 - 0 - 0).
Pán Dobis predložil návrhy uznesení (príloha č. 16) vo veci spomínaného zbúrania
komína.
Ing. Robert Michnya, riaditeľ MPBH s.r.o. pomocou videoprojekcie a predloženia
vzoriek tehál z predmetného komína odôvodňoval rozhodnutie zbúrať - znížiť tú
stavbu. Posledná rekonštrukcia riešila vlastne len omietku. Súčasný stav pretrváva už
od roku 2006, len spoločnosť na to doteraz nemala voľné financie. Zámerom je
zachovanie už 16 rokov nefunkčného majetku. Ing. Michnya informoval
zastupiteľstvo, že zbúranie komína so spätnou úpravou vo výške strechy kotolne je
zazmluvnené v hodnote 9295,-€ s DPH, nie 10.000,- + 20.000,-€, ako to pán Dobis
tvrdil. Záverom konštatoval, že kým sa nestane nejaký úraz, vie každý dobre poradiť
a v súvislosti s realizáciou geotermálneho projektu bude komín aj tak zbúraný.
Ing. Csémi uznal, že by mohli informovať poslancov, ale plánovať to nevedeli, pretože
vtedy ešte nemali na to peniaze. Ďalej pridal, že búracie práce boli zahájené po
ukončení povoľovacieho konania, výberového konania a písomným súhlasom
primátora.
Predložený súbor návrhov pána Dobisa nebol schválený (3 - 5 - 5).
Pán Dobis pripomenul už vlani predloženú žiadosť divadla MATESZ o finančnú
podporu na realizáciu pomníka k 60. výročiu vzniku tohto divadla. Navrhol poskytnúť
200,-€ z rezervného fondu mesta.
Tento návrh bol schválený (13 - 0 - 0).

14.

Diskusia, záver
Na otázku pána Görföla Ing. Križan, riaditeľ Termál s.r.o. informoval, že aj v tomto
roku sa zúčastnia na výstavách cestovného ruchu v Prahe, Bratislave a Brne a to pod
záštitou SACR, pretože s VÚC je spolupráca neistá. V tomto roku plánujú niekoľko
investícií ako rekonštrukcia vonkajšieho tobogánu, design novej haly, detské ihrisko
a pod. Všetko však až po splnení záväzkov podniku. Momentálne majú k dispozícii len
7 000,-€.
Na otázku Mgr. Laposovej vysvetlil spoločnú akciu Zväzu ubytovateľov a termálneho
kúpaliska „Kúpanie zadarmo“ v záujme zvýšenia návštevnosti kúpaliska v zimných
mesiacoch. Uznal, že pre drobných ubytovateľov je táto akcia nerentabilná.
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termálneho kúpaliska na zvýšenie návštevnosti v zimných mesiacoch.
Pán riaditeľ odpovedajúc p. Bobkovičovi potvrdil, že večerné kúpanie účastníkov
samosprávnej akadémie SMK-MKP bolo vyfakturované.
Na konci zasadnutia ešte Ing. Dúžiková informovala zastupiteľstvo o zápisnici
z vykonanej kontroly NKÚ na mestskom úrade (príloha č. 12).
Pán primátor poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Alexander Néveri
primátor mesta

