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1.

:

Otvorenie, kontrola uznesení
Pán primátor privítal poslancov, občanov mesta a konštatoval, že zasadnutie je
uznášaniaschopné.
K predloženému programu rokovania navrhol Ing. Ildikó Dobis zmenu - aby sa body
č. 13,14 a 15 (rozbor hospodárenia MŠK, MsKS a záverečný účet mesta) presunuli na
5.,6. a 7. pozíciu.
Tento návrh bol schválený (13 - 0 - 0).
Ing. Csémi navrhol voľné návrhy, pretože sa tam majú rozhodovať o dôležitých
návrhoch na verejné obstarania, prerokovať po rozboroch hospodárenia.
Tento návrh bol schválený (13 - 0 - 0).
Mgr. Zalán Kórósi navrhol stiahnuťz programu rokovania rozbor hospodárenia MŠK,
nakoľko sa neprerokovalo v komisii a poslanci dostali tesne pred zahájením zasadnutia
MsZ.
Na podnet p. Dobisa hlavná kontrolórka informovala, že podľa platnej legislatívy
hospodárenie mestských podnikov nemusí byť predmetom rokovania MsZ.
Mgr. Kórósi však upozornil, že štandardne sme postupovali v tomto roku aj v prípade
ostatných podnikov.
Pán Görföl súhlasil tiež dodržať štandardný postup.
Návrh Mgr. Kórósiho bol schválený (9 - 3 - 1).
Návrhová komisia bola schválená v zložení Mgr. Ildikó Laposová, Mgr. Zalán Kórósi.
Za overovateľov zápisnice pán primátor vymenoval MUDr. Alžbetu Vrezgovú a
p. Daniela Csepiho.
Nasledovala kontrola uznesení hlavnou kontrolórkou mesta (príloha č. 1).
Predloženú správu zastupiteľstvo vzalo na vedomie bez diskusie.

2.

Správa primátora mesta o činnosti
Pán primátor informoval poslancov a občanov o činnosti za obdobie 2.5. až 20.6.2012.
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členmi tejto organizácie, ktorá má už 25 členov.
Informoval, že s blížiacim sa letným obdobím sa množia petície a sťažnosti občanov
na rušenie nočného kľudu. Uložil mestskej polícii vyšetriť a zápisnične spracovať
každé oznámenie a po 5.oznámení na ten ktorý subjekt prešetrí to aj komisionálne.
Dodal, že vzhľadom na to, že sme turistickou lokalitou musíme sa naučiť riešiť tieto
spory.
Zvlášť významnou udalosťou bola oslava 120. výročia založenia Speváckeho zboru
Lajosa Bárdosa dňa 26. mája. Aj touto cestou blahoželá zboru a informoval, že udelil
cenu primátora p. Tiborovi Ágovi a pani Ivett Orsovics.
Speváckemu zboru bola udelená aj cena za kultúru za rok 2012 Vyšším územným
celkom.
29. mája pozdravil novorodencov narodených v roku 2011, zablahoželal rodičom
a poďakoval MUDr. Vrezgovej a ďalším organizátorom.
Pripomenul aj úspešný deň detí usporiadaný kvôli nepriaznivému počasiu až 10. júna
(v Ižope 3. júna). Poďakoval organizátorom - pedagógom a spoločenským
organizáciám ako aj sponzorom podujatia.
Z ďalších dôležitých udalostí pán primátor spomenul konkurz na nového náčelníka
mestskej polície. Konkurzná komisia navrhuje schváliť jediného uchádzača, pána
Mgr. Zoltána Herdicsa. Pán primátor dodal, že odvolanie p. Lukácsa ako aj
vymenovanie nového náčelníka predkladá na schválenie zastupiteľstvom.
Na návrh školskej rady je vypísaný konkurz aj na funkciu riaditeľa ZŠ B.Bartóka na
ďalšie funkčné obdobie.
Na návrh tej istej školskej rady budú predložené návrhy na riešenie športového ihriska,
vykurovacieho systému a školskej družiny.
Pán primátor s potešením konštatoval, že vďaka úpravám harmonogramu práce
záhradkárskej firmy sa dosiahli úspory, z čoho sa realizovali výzdoby 25 stožiarov
verejného osvetlenia muškátmi.
V uplynulom období sa v meste vysadilo 6 500 kvetov, z toho 5% sa stalo obeťou
vandalizmu.
Informoval, že bolo vyslaných 20 výziev majiteľom zanedbaných, neokosených
pozemkov, prevádzkuje sa úspešne nová webová stránka mesta, v aktualitách
informujeme v krátkosti o každej udalosti.
Pán Görföl vyzval, aby mesto bolo príkladom riadnym kosením vlastných pozemkov
a opýtal sa na osud podnikateľského inkubátora a rekonštrukcie centálnej mestskej
zóny.
Pán primátor prisľúbil informácie v správach o prebiehajúcich projektoch v meste.
Správa primátora mesta bola schválená (10 - 3 - 0).

3.

Interpelácie poslancov
Ing. Ildikó Dobis upozornila na neokosené kúsky pozemkov vo vlastníctve mesta, na
selektívny odpad uložený vedľa zaplnených kontajnerov, na už roky sa opakujúci
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ceste do Ižopu.
Upozornila ďalej na absenciu popolníkov v centre mesta a na tiež pretrvávajúci
problém s obťažovaním kupujúcich pred vchodom do obchodného domu Billa.
Pán primátor ohľadne neokosených pozemkov požiadal poslancov aj občanov nahlásiť
na referáte životného prostredia. Popolníky do centra mesta sú už objednané.
Pán Bobkovič sa pridal ku kritike verejného poriadku pri Bille a v mestskom parku.
Opýtal sa ďalej na prevádzkový čas verejného WC, či sa dá upraviť výška poplatku za
odpad počas roka a upozornil na nebezpečné konáre v reformovanom cintoríne.
Pán primátor informoval, že vedenie Billy už vyzval písomne na dodržanie verejného
poriadku v okolí ich prevádzky, dodržať poriadok v parku bude prioritnou úlohou
nového náčelníka mestskej polície, poplatky sa vyrubujú k 31. decembru
predchádzajúceho roka a stav stromov v cintoríne dá preveriť.
Pán Bobkovič ešte požiadal o informáciu o neodkanalizovaných uliciach v meste.
Ing. Karol Varga, riaditeľ TSM Veľký Meder, s.r.o. informoval, že verejné WC sa
prevádzkuje od mája, v pracovných dňoch od 9.00 do 15.00 hod. a v sobotu od 8.00 do
12.00 hod. Podľa pána Bobkoviča je to nevyhovujúci rozvrh.
Pán Görföl sa opýtal, koľko stojí mestu prevádzkovanie turistického vláčika a či v čase
veľkých horúčav by sa nedali polievať mestské komunikácie.
Pán primátor informoval, že turistický vláčik mesto nič nestojí, rieši to združenie
ubytovateľov a termálne kúpalisko z príjmov za prenájom reklamných plôch.
Ohľadne horúčav informoval, že vieme riešiť len ak sa dohodneme s hasičskou
stanicou, my na to nemáme techniku.
Na podnet pána Dobisa pán primátor doplnil svoju správu o rokovaniach s novým
riaditeľom Tesca.
Budú zamestnávať 59 stálych zamestnancov a 50-60 na čiastočný úväzok. Prisľúbil
uprednostniť mederčanov, ale nevie to garantovať.
Ing. Dobis navrhla formou letákov informovať občanov, že prijímajú aj brigádnikov.
MUDr. Vrezgová poďakovala za okosenie pozemku za Poliklinikou, očakávala by ale,
aby sa na to nemuselo upozorňovať každý rok a požiadala o správu, komu aké sumy
boli vystavené za to, že ich pozemky okosilo mesto.
Ing. Csémi upozornil na nebezpečne poškodené obrubníky v okolí kruhového objazdu
a MVDr. Bartalos na chýbajúcu dopravnú značku STOP na križovatke Ižopskej
a Medveďovskej cesty.
4.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2012
Predložený plán (príloha č. 2) komentovala spracovateľka Ing. Katarína Bugárová.
Mgr. Zalán Kórósi poznamenal, že materiál neobsahuje plán následných kontrol
z prechádzajúceho obdobia.
Predložený materiál bol schválený (13 - 0 - 0).
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Rozbor hospodárenia MsKS Veľký Meder za rok 2011
Písomnú správu (príloha č. 3) komentoval spracovateľ, pán Ladislav Gútay, riaditeľ
MsKS.
Pán Dobis sa opýtal na rozdiel výšky dotácie mesta pre MsKS.
Ing. Dúžiková informovala, že to tvorí účelová dotácia na prevádzku Vlastivedného
domu.
Na otázku p. Görföla pán riaditeľ informoval, že v uplynulom roku mali príjmy z 89
prenájmov vo výške spolu 8 750,-€, z toho bolo 41 prípadov prenájmu pre predajcov
rozličného tovaru za 5 380,-€, v priemere je to 130,-eur/deň.
Pán Dobis namietol, že „ostatné akcie“ boli prečerpané o 280% oproti plánu.
Pán riaditeľ vysvetlil, že aj príjmy boli väčšie, ďalej, že veľa vecí hradili sami a potom
prefakturovali mestu.
Na otázku p. Görföla ešte uviedol, že predajcovia neprespávajú v MsKS.
Predložený rozbor bol schválený (10 - 3 - 0).

6.

Záverečný účet a výročná správa mesta Veľký Meder za rok 2011 a stanovisko
hlavného kontrolóra
Ing. Zuzana Dúžiková, spracovateľka predložila písomné materiáli a to
- záverečný účet mesta za rok 2011 (príloha č. 4)
- vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za rok 2011 (príloha č.5)
- hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu mesta za rok 2011 (príloha č.6)
- konsolidačná výročná správa mesta za rok 2011 (príloha č. 7).
Ing. Dúžiková po prednesení správy k materiálom informovala, že audítor sa vyjadril
k záverečnému účtu ako k objektívnemu a pravdivému materiálu.
Finančná komisia ako aj hlavný kontrolór odporučujú schváliť záverečný účet
s výhradou. V tomto prípade však zastupiteľstvo musí prijať nápravné opatrenia.
Mgr. Kórósi ako predseda finančnej komisie potvrdil, že všeobecne známe rozdieli od
rozpočtu boli komisiou vydiskutované, vyhodnotené, podľa hlavného kontrolóra
presuny v rámci rozpočtu boli vykonané v rámci zákonom stanovených možností
primátora.
Mgr. Kórósi vymenoval už dobre známe sporné položky čerpania rozpočtu, pán Dobis
by však „návrh opatrení“ očakával od úradu.
V diskusii odznelo, že sporná odchýlka predstavuje sumu spolu 68 690,-€, MUDr.
Vrezgová poznamenala, že nápravné opatrenia už mali byť vypracované, Mgr. Kórósi
za jedno z opatrení považuje dohodu, že štvrťročne obdržia poslanci prehľad
o čerpaní rozpočtu a vyzval úrad na predloženie ďalších návrhov.
Ing. Dúžiková uviedla, že „záväzok“ voči MADNET je už dobropísaný a pán primátor
potvrdil, že zmluva bola v marci vypovedaná.
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priemyselného parku hovoríme o 100 tisícovej sume a položil básnickú otázku, aké
opatrenia sa dajú prijať.
Pán primátor opakovane uznal, že začiatkom uplynulého roka pochybil, chýbal však
včas schválený rozpočet. Poukázal však na to, že rozpočet nie je nedotknuteľný, že už
považuje komunikáciu so zastupiteľstvom za prospešnejšiu a navrhol ešte prísnejší
režim rokovaní.
Pán Görföl a pán Dobis trvali na tom, že predmetné čerpania boli nezákonné,
Ing. Bugárová však upozornila, že z právneho hľadiska čerpanie bolo v poriadku,
otázna môže byť hospodárnosť použitia týchto verejných financií.
Pán primátor vyslovil presvedčenie, že napr. objednané audity budú a sú pre mesto
a pre úrad prospešné. Úrad funguje v novej štruktúre, je vypracovaný nový
organizačný poriadok, nové náplne práce.
V diskusii sa skepticky vyjadrili poslanci Bobkovič a Ing. Dobis, p. Csepi a podľa
p. Görföla sa v meste vlani pre občanov nič neurobilo.
Mgr. Kórósi prisľúbil pripraviť uznesenie o opatreniach, medzitým Ing. Bugárová
predniesla stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu (príloha č. 8).
Zastupiteľstvo vzalo na vedomie
- stanovisko hlavného kontrolóra
- stanovisko finančnej komisie
- vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta
- konsolidačnú výročnú správu
- hodnotiacu správu k plneniu programového rozpočtu
- výrok nezávislého audítora
Zastupiteľstvo neschválilo záverečný účet bez výhrad (0 - 6 - 7).
Zastupiteľstvo neschválilo záverečný účet ani s výhradami a opatreniami
predloženými Mgr. Kórósim (5 - 6 - 2).
Nasledovala krátka prestávka.

7.

Voľné návrhy
a/ Pán primátor udelil slovo p. Attilovi Erösovi, ktorý na žiadosť MŠK vypracoval
koncepciu parkovacieho systému v meste (príloha č. 10). Zdôraznil, že základom
celého projektu bude VZN mesta o parkovacom systéme.
b/ Ing. Dúžiková oboznámila poslancov s protestom prokurátora o porušení
ustanovení zákona vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Veľký Meder
č. 78/2008 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Veľký Meder.
Poslanci protestu prokurátora vyhoveli a dohodli sa, že na najbližšom zasadnutí
mestského zastupiteľstva sa nahradia napadnuté ustanovenia, ktoré budú v súlade
s vyššie uvedenými zákonmi.
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za rok 2011. Vzhľadom na rozsiahlosť materiálu a na návrh dejepiseckej komisie
požiadal pripomienky odovzdať písomne a tieto následne budú zapracované do
konečného znenia kroniky.
Pán Dobis poprosil uviesť u spoločenských organizácií aj 2 združenia poľovníkov
a p. Görföl nadiktoval, že 5. decembra sa s 15 členmi založil cyklistický klub
TEKERGÖK. Iné pripomienky neodzneli.
Takto doplnená kronika (príloha č. 11) bola schválená (12 - 1 - 0).
d/ Pán primátor predložil návrh na financovanie spoluúčasti likvidácie nelegálnych
skládok z Čiližského potoka z rezervného fondu mesta.
Nasledovala búrlivá diskusia na čerpanie rezervného fondu ale aj o povinnostiach
mesta pri čistení Čiližského potoka.
Ing. Ildikó Dobis navrhla pozmeňujúci návrh, aby táto suma bola vykrytá z položky
637 004 TSM - oprava komunikácií.
Tento návrh bol schválený (10 - 2 - 1).
Bol schválený aj doplňujúci návrh Ing. Csémiho - uložiť referátu životného
prostredia v súlade so zákonom č. 213/2001 Z.z. previesť náklady súvisiace s
odprataním odpadu na osobu, ktorá je zodpovedná za uloženie odpadu v rozpore
s týmto zákonom (12 - 0 - 0).
e/ Pán primátor predložil súbor upresňujúcich uznesení (návrh č. 17/a/1,2)
o spolufinancovaní sociálnych bytov.
Tento návrh bol schválený (10 - 3 - 0).
f/ Pán primátor predložil návrhy na umiestnenie a na objednanie projektu
kontajnerových bytov.
Ing. Csémi navrhol, aby text výzvy bol priložený k zápisnici.
Na návrh MUDr. Vrezgovej sa uznesenie a/1 doplnilo, že sa jedná o parcelu
o rozlohe 1 337 m2.
Návrh na umiestnenie stavby bol schválený (13 - 0 - 0).
Objednanie projektovej dokumentácie bolo schválené (11 - 2 - 0).
g/ Na výzvu primátora Ing. Judit Varga, referentka projektového manažmentu
predložila návrhy uznesení k pripraveným verejným obstarávaniam :
- rekonštrukcia sociálnych zariadení materskej školy s vyuč.jazykom maďarským Ing. Csémi namietol, že to malo byť vypísané už skôr, nie päť minút po dvanástej.
Na poslaneckú otázku Ing. Varga Karol informoval, že TSM nie je ani technicky,
ani personálne pripravené na stavebné práce takého rozsahu. Ing. Csémi dodal, že
MPBH s.r.o. pripravilo kalkulácie a mali to spraviť pod záštitou TSM.
Návrh č. 19/a/1 bol schválený (13 - 0 - 0).
- výstavba cesty a kanalizácie Hruškovej ulice -
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zainteresovaných a prebieha povoľovacie konanie.
Na návrh p. Dobisa sa uznesenie doplnilo, že sa jedná o mestskú časť Ižop.
Návrh č. 19/a/2 bol schválený (13 - 0 - 0).
- priame zadanie 2. etapy rekonštrukcie Poľovníckej ulice pre TSM Veľký Meder
s.r.o. Návrh č. 19/a/3 bol schválený (13 - 0 - 0).
- vyhlásenie verejného obstarania na Zberný dvor Ing. Csémi upozornil, že o tom už existuje uznesenie, preto bolo stiahnuté z
rokovania.
- výmena okien na budove Polikliniky Pán prednosta informoval, že z rozpočtových 40 000,-€ bolo použitých len 13 000,na rekonštrukciu sociálnych zariadení.
Návrh č. 19/a/5 bol schválený (13 - 0 - 0).
Rozsiahlu diskusiu vyvolali návrhy pána primátora prednesené na základe
požiadaviek Školskej rady pri Zákl. škole B. Bartóka.
- riešenie areálu Základnej školy - znamená výstavbu športových zariadení
a parkovísk, ale poslanci tento názor považujú za nepresný, naviac nesúhlasili s
realizáciou celej koncepcie. Niektorí namietali, že návrhy neprešli komisiami.
MUDr. Vrezgová upozornila, že v školskej rade sa nehovorilo o výstavbe areálu, ale
športového ihriska - o futbalové ihrisko, bežeckú dráhu a dráhu skoku do diaľky.
Pán primátor argumentoval s tým, že ak sa zadá verejné obstaranie naraz na celý
areál, bude lacnejšie, než keď sa to zadá etapovite, niekoľkokrát.
Po krátkej prestávke sa pokračovalo v diskusii, výsledkom čoho zastupiteľstvo
hlasovalo o pozmeňovacom návrhu, t.j. aby sa vybudovali objekty S003, S004,
S008, S02, S01, S09.
Takto upravený návrh 19/b/1 bol schválený (12 - 1 - 0).
- návrh rekonštrukcie vykurovacieho systému s kontrolovaným riadením pre
jednotlivé objekty Zákl. školy B.Bartóka Ing. Csémi navrhol doplniť, že riešenie by malo obsahovať aj „delené meranie“.
Takto doplnené uznesenie č. 19/b/2 bolo schválené (13 - 0 - 0).
- návrh na vypracovanie koncepcie riešenia školského klubu bolo stiahnuté z
rokovania (11 - 1 - 0).
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a potom nech úrad zváži, čo je k tomu potrebné schváliť.
Pán primátor predložil návrh na opätovné, upresnené znenie vetovaného uznesenia
o rekonštrukcii časti Poľovníckej ulice.
Tento návrh bol schválený (13 - 0 - 0).
Ing. Štefan Csémi ako konateľ MPBH s.r.o. predložil návrh na spoločné
financovanie s mestom napojenie obytného domu č. 3300 na centrálne vykurovanie
a realizáciu vnútorných rozvodov. Návratnosť investície odhaduje na 7-8 rokov.
Predložený návrh nebol schválený (5 - 4 - 4).
Druhý jeho návrh na spolufinancovanie regulácie vykurovacieho systému Materskej
školy slovenskej a automatizácie vykurovania Zákl. umeleckej školy poslanci po
krátkej diskusii schválili (11 - 0 - 1).
Návrh na nového člena komisie pre pamätihodnosti mesta v osobe Ing. Zoltána
Döménya, PhD. tajnou voľbou bol schválený (11 - 1).
Pán primátor informoval, že v rámci programu cezhraničnej spolupráce MR-SR bol
schválený projekt - výstavba 1.etapy cyklotrasy bez hraníc a navrhol schváliť
spoluúčasť mesta vo výške 5% - 19 446,99 €.
Na otázku MUDr. Vrezgovej informoval, že spoluúčasť pripadá vždy v prípade etáp,
ktoré sa týkajú nášho katastra.
Predložený návrh bol schválený s doplnením, že sa jedná o etapu medzi Okočom
a Veľkým Mederom (13 - 0 - 0).
Pán primátor informoval, že z dvoch žiadaných bola v rámci toho istého projektu
schválená jedna autobusová linka medzi Veľkým Mederom a Györöm. Schválená
suma obsahuje nákup autobusu a prevádzkové náklady na 2 roky.
Návrh na spolufinancovanie 5% - 12 202,-€ bol schválený (13 - 0 - 0).
Nasledovala ostrá výmena názorov medzi Ing. Dobis a pánom primátorom o
vetovanom uznesení o úhrade splátok návratnej investičnej dotácie termálneho
kúpaliska.
Niektorí poslanci opäť namietali, že príjmy mesta od termálneho kúpaliska sa
neprejavili vo viditeľných investíciách. Pán Görföl požiadal nabudúce veto
primátora oznámiť zákonným postupom.
Na konci tohto programového bodu p. Csepi predložil návrh na refakturáciu
investičných nákladov MŠK v roku 2011 z rezervného fondu mesta. Doplnil, že
uvedená suma - 20 689,-€ je aj podľa audítora odôvodnená, Mgr. Kórósi však
namietol, že to neprešlo finančnou komisiou.
Predložený návrh poslanci schválili (7 - 2 - 4).
Na návrh pána primátora sa poslanci dohodli, že v zasadnutí sa bude pokračovať dňa
21.6.2012 o 16.00 hod.

-9Pokračovanie 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 21.6.2012
Pán primátor konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné, prítomných je
7 poslancov.
Do návrhovej komisie namiesto Mgr. Kórósiho bol zvolený p. Ladislav Dobis.
Za overovateľa zápisnice namiesto MUDr. Vrezgovej pán primátor vymenoval
PaedDr. Mariána Soókyho.
Pokračovalo sa v prerokovaní voľných návrhov.
Na návrh pána primátora zastupiteľstvo v tajnom hlasovaní odvolalo náčelníka
mestskej polície p. Tomáša Lukácsa s tým, že ostane radovým členom mestskej polície
(7 - 0).
Pán primátor informoval, že konkurzu na nového náčelníka mestskej polície sa
zúčastnil jediný uchádzač, Mgr. Zoltán Herdics, ktorý spĺňa určené podmienky
a konkurzná komisia odporúča zastupiteľstvu vymenovať ho.
Tento návrh s účinnosťou od 15. júla do 31. decembra 2012 bol schválený (7 - 0).

8.

Správa o plnení úloh na úseku odpadového hospodárstva
Písomnú správu (príloha č. 12) a grafickú prezentáciu predviedol autor PaedDr. László
Tamás.
Na otázky p.Bobkoviča a Csepiho Dr.László uviedol, že vzhľadom na náročnosť úlohy
vyhlásené označenie smetných nádob bude trvať dlhšie než do 15. júna. Používajú sa
rôzne farby nálepiek pre občanov, turistov aj podnikateľov, zneužitím týchto nálepiek
sa nepočíta. Elektronická evidencia ako zavedenie bonusového systému bude
výsledkom súčasného zmapovania a upresňovania počtu nádob.
Na záver ešte Dr. László informoval, že ak niekomu nestačia vlastné nádoby, môžu
zabezpečiť u TSM množstvový zber na prechodné obdobie.
Správu zastupiteľstvo vzalo na vedomie bez hlasovania.

9.

Informácie o projektoch financovaných zo zdrojov Európskej únie
Písomnú správu (príloha č. 13) komentovala spracovateľka, Ing. Priska Pápayová,
referentka projektového manažmentu.
Ing. Ildikó Dobis navrhla preštudovať výzvy Visegradského fondu a p. Csepi
upozornil na preklep u výslednej sumy v tabuľke.
Materiál vzalo zastupiteľstvo na vedomie bez hlasovania.
V rámci tohto programového bodu pán primátor požiadal schváliť vypracovanie
projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy v Ižope za účelom vybudovania
Komunitného centra.
Tento návrh bol schválený (7 - 0 - 0).

- 10 O stave „projektu“ centrálnej mestskej zóny Ing. Pápayová a pán primátor
informovali, že sa čaká na podpísanie zmluvy ministrom. Situáciu komplikovali
súčasné zmeny vo vláde.

10.

Informatívna správa o priebehu investičných akcií mesta v roku 2012
Správu (príloha č. 14) predložila spracovateľka, Ing. Judit Varga.
Materiál vzali na vedomie bez diskusie.

11.

Správa o výsledkoch ročnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov mesta Veľký Meder k 31.12.2011
Písomnú správu (príloha č. 15) predložila spracovateľka, Ing. Eva Kázmérová,
referentka mestského majetku. Dodala, že všetky podklady o inventarizácii sú
k dispozícii u nej v kancelárii.
Predložený materiál zastupiteľstvo vzalo na vedomie bez diskusie.

12.

Návrh VZN č. 6/2012, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebísk na území
mesta
Predložený materiál (príloha č. 16) mestské zastupiteľstvo schválilo bez diskusie.
Zastupiteľstvo ďalej poverilo prevádzkovateľa Ing. Vargu, riaditeľa TSM
vypracovaním prevádzkových poriadkov jednotlivých pohrebísk v termíne do
31.8.2012 (7 - 0 - 0).

13.

Návrh VZN č. 7/2012 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta
Ing. Eva Kázmérová, spracovateľka materiálu (príloha č. 17) rozdala poslancom na
doplnenie niektoré zmeny (príloha č. 17/A) na základe pripomienok komisie
a hlavného kontrolóra.
Mgr. Laposová ešte upozornila, že na začiatku 3. riadku 3. bodu „Zmien“ treba
preškrtnúť „nájomný“.
Predložený materiál s uvedenými zmenami bol schválený (7 - 0 - 0).

14.

Návrh VZN č. 8/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 98 o poskytovaní
opatrovateľskej služby

- 11 Materiál (príloha č. 18) spracovaný Mgr. Editou Feketeovou predložil prednosta
úradu. Ing. Koloman Pongrácz konštatoval, že materiál obsahuje len prepočty súm na
základe zmeny právnej úpravy.
Predložený návrh VZN bol schválený (7 - 0 - 0).
Pán primátor prisľúbil, že schválené VZN budú zverejnené od pondelka na webovej
stránke mesta.
15.

Majetkoprávne operácie
Pán primátor konštatoval, že vzhľadom na nízky počet poslancov návrhy uznesení
zohľadňujúci „osobitný zreteľ“ nemôžu byť prerokované.
Ing. Kázmérová predložila návrhy
- č. 7 - prenájom pozemkov od Ing. Klempu - odporúča stiahnuť z rokovania, nakoľko
ho komisie neprerokovali.
Návrh na stiahnutie z programu bol schválený (7 - 0 - 0)
- č. 8 - odkúpenie pozemku od Transbeton za symbolickú cenu 1,-€ bolo schválené
(7 - 0 - 0)
- č. 9 - odpredaj nehnuteľnosti - raz už schválené, teraz pre dedičov schválené tajným
hlasovaním (7 - 0)
- č.10 - vecné bremeno k inžinierskym sietiam Corvin pension - komisia majetku
mesta odporúča - schválené (7 - 0 - 0)
- č.11 - vecné bremeno k inžinierskym sietiam Transbeton - komisia majetku
mesta odporúča - schválené (7 - 0 - 0)
- č.12 - Ing. Kázmérová predložila riešenie odkúpenia cesty p. Borosa pri termálnom
kúpalisku a započítanie dlhu dcér p. Borosa voči mestu. Na návrh komisie
mestského majetku odporúča hlasovať o alternatíve „B“.
Výsledkom tajného hlasovania alternatíva B návrhu bola schválená (5 - 1).

16.

Diskusia, záver
Ing. Ildikó Dobis informovala, že podľa neoverených správ Okresná správa ciest má
24 000,-€ na opravu cesty v okolí kruhového objazdu.
Pán primátor poďakoval za účasť, najbližšie zasadnutie je plánované až na september
a poprial poslancom aj občanom príjemné letné prázdniny.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Alexander Néveri
primátor mesta

