Zápisnica
napísaná z príležitosti 8. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 5.9.2011
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Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

Otvorenie
Pán primátor pozdravil prítomných, konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné
a vymenoval overovateľov zápisnice.
Návrhová komisia bola schválená v zložení : Mgr. Ildikó Laposová, Ladislav Dobis.
Pán primátor informoval, že zasadnutie bolo zvolané na základe žiadosti skupiny
poslancov na tému situácia na termálnom kúpalisku - návrh zmeny Štatútu mesta.
Konštatoval, že kauza je aj patrične medializovaná, ale zdôraznil, že to neohrozilo
prevádzkovanie kúpaliska.
Konštatoval ďalej, že vlastne od decembra a ohľadne rozmerov investícií na
termálnom kúpalisku už aj predtým zdielali odlišné názory s konateľmi kúpaliska.
Dohodli sa na potrebe riadne dokončiť investíciu pred zahájením sezóny - to sa aj stalo
- nedohodli sa však v otázkach financovania a zaobchádzania s finančnými
prostriedkami TERMÁL s.r.o.
Toto jeho stanovisko potvrdila aj správa dozornej rady o úveroch, ktoré neprešli
schvaľovacím procesom a správa audítorskej firmy o nadmernom utrácaní
a riskantných úveroch v termálnom kúpalisku.
Situáciu vyhrotilo neuposlúchnutie jeho príkazov konateľkou Ing. Dobis, preto ju ako
neschopnú a neochotnú spolupracovať odvolal z funkcie. Pán Mikóczy bol odvolaný
v rámci úsporných opatrení.
Konštatuje, že časť poslancov spochybnilo jeho právomoc bez uznesenia MsZ odvolať
konateľov, ale je presvedčený, že má pravdu, potvrdzuje to niekoľko rozhodnutí súdov
na túto tému. Očakáva kompromisný návrh poslancov na riešenie, posledný ich návrh
na predchádzajúcom zasadnutí však nie je taký.
Osobne navrhuje vypísať konkurz na konateľa - výkonného riaditeľa.
Predložený program rokovania bol schálený (8 - 3 - 0).
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2.

Interpelácie poslancov
Pán Dobis sa opýtal na štatút právnika mesta, či na nového vedúceho marketingového
oddelenia bol vypísaný konkurz, či je vôbec plánovaný mzdový fond na toto oddelenie
a požiadal o informáciu ohľadne rekonštrukcie polikliniky - zriadenia výťahu, či už
dostalo mesto peniaze za pozemok TESCO a že či sa uskutoční investícia
v priemyselnom parku.
Pán primátor uviedol, že tieto odpovede má pripravené v rámci správy na plánovanom
zasadnutí, zodpovedal ich preto len krátko. Pán Dobis súhlasil a požiadal o podrobný
výklad za týždeň. Nesúhlasil však s názorom pána primátora, že na vedúcich
zamestnancov úradu nemusí vypísať konkurz.
MUDr. Vrezgová vysvetlila, že bola iniciátorkou tohto zasadnutia na tému termálneho
kúpaliska, pretože na riadne zasadnutie je pripravený aj bez toho bohatý program. Vo
svojom výklade konštatovala, že pán primátor nechce spolupracovať s poslancami a že
zavádza verejnosť. Uviedla, že nepovažuje za spoluprácu, keď primátor niečo navrhne
a oni len prikývnu.
Pán primátor odvetil, že on už prejavil kompromis aj v tom, že neodvolal konateľov
hneď po voľbách v decembri, pána Fodora vymenoval za konateľa len ako prechodné
riešenie kým sa nedohodnú na konečnom riešení. Preto navrhuje konkurz.
Pán Dobis konštatoval, že vymenovaním p. Fodora za konateľa Termál s.r.o. a hlavne,
že sa podpisuje sám za spoločnosť pán primátor porušil zákon. Nech rozhodne súd.
Namietol ďalej, že pán primátor napadol na prokuratúre teraz predloženú ešte ani
neschválenú zmenu Štatútu mesta. Povedal, že keď boj, tak nech bude boj.
Nasledovala výmena názorov na ochotu sa dohodnúť.
Pán Bobkovič neuznal argumentáciu na vymenovanie Ing. Fodora, pán Csepi zase
neverí v dvojmesačnom prechodnom riešení.
Ing. Dobis navrhla vyriešiť situáciu a konštatovala, že pán primátor pôsobí ako vo
vlastnej firme a že keby bola jeho zamestnancom už by podala výpoveď a popriala
následníkovi vo funkcii konateľa, aby vyprodukoval viac ako ona.
Pán Dobis navrhol na vzor záverečnej správy dozorov stavby vypracovať aj správu
o predchádzajúcej investícii na termálnom kúpalisku.
Pán Bobkovič upozornil na zlé nastavenie reproduktorov mestského rozhlasu na
Sídl. M. Corvina a vyzval vedúceho technických služieb mesta dokončiť
rekonštrukciu lavíc na sídlisku.
V ďalšom pán Dobis namietol voči niektorým tvrdeniam na stránkach novín
a poukázal, že nebol vypočutý jeho návrh spracovať na mestskom úrade návrhy
združenia ubytovateľov, pán primátor naopak poukázal na nefunkčnú komisiu
cestovného ruchu pod vedením Ing. Ildikó Dobis.
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3.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 115, ktorým sa mení a dopĺňa Štatút
mesta
Pán Dobis Ladislav informoval, že predmetný návrh sa týka zmeny - doplnenie
štatútu mesta o jedno slovo, týkajúce sa odvolania konateľov metských
spoločností.
Dodal, že podľa jeho názoru je právna medzera, pre neho platí vysvetlenie
MV SR a že pre hospodárenie s.r.o. je zodpovedný konateľ a nie vlastník.
Pán primátor však upozornil, že on je zodpovedný za majetok mesta vcelku
a že kvôli predmetnej investícii na termálnom kúpalisku sú založené mestské
nehnuteľnosti.
Upozornil ďalej, že VZN nemôže presahovať zákonný rámec.
Na otázku p. Dobisa Ing. Jankó potvrdil, že po formálnej stránke zmena VZN
je správne navrhnutá novým VZN.
Ing. Csémi upozornil, že otázny je obsah a nie forma predloženého materiálu.
Nasledovala výmena názorov o chybách v predchádzajúcom období na
termálnom kúpalisku - diskusiu ukončil pán primátor.
Mgr. Laposová požiadala o slovo prítomných občanov.
Pán Varga Robert vyslovil spokojnosť s prevádzkovaním kúpaliska
a nespokojnosť s vývojom situácie v Ižope.
Pán primátor naopak vyslovil presvedčenie, že aj spoločenský život aj rozvoj
mestskej časti je na dobrej ceste.
MVDr. Bartalos na margo situácie v Ižope upozornil na neupravený pozemok
Ing. Pongrácza.
Ing. Ladislav Fodor vyzval poslancov, aby čo najskôr našli kompromisné
riešenie, pretože jeho pôsobenie je naozaj len núdzovým riešením.
Ing. Vargová Marta ako predsedníčka združenia ubytovateľov konštatovala, že
predmetná stavba na termálnom kúpalisku je preinvestovaná a neadekvátna,
neboli vypočuté návrhy ubytovateľov a upozornila, že aj Ing. Dobis „vládla“
ako vo svojom podniku.
Opýtala sa ďalej poslancov, či budú riešiť a keď nie, pri akej sume by začali
riešiť úver bez schválenia v MsZ.
Pán Varga upozornil na túlavých psov rómov v meste a pri Bille.
Pán Lakatos vyzval poslancov, aby sa nehádali, poukázal na niektoré sporné
hlasovania, vyslovil presvedčenie, že z termálneho kúpaliska bude už aj mesto
profitovať a navrhol takého kto kradne termálnu vodu vyhnať z mesta.
Ing. Laposová navrhla pristúpiť k hlasovaniu. Upresnilo sa, že predkladateľom
VZN č. 115 bude pán Dobis.
Predložený materiál bol schválený (7 - 1 - 3).
Nasledovala krátka prestávka.
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Prerokovanie úverových záležitostí Termál s.r.o.
Pán primátor uviedol, že predložené materiály sú výsledkom niekoľkomesačných
rokovaní a požiadal Ing. Dúžikovú, vedúcu finančného oddelenia, aby prezentovala
a vysvetlila návrhy TATRABANKY.
Po krátkej diskusii, vysvetlení pojmov vývoja úrokov MUDr. Vrezgová navrhla
stiahnuť tento programový bod a pozvať TATRABANKU odprezentovať tieto návrhy
o týždeň.
Tento návrh bol schválený (11 - 0 - 0).
Ing. Csémi navrhol vyžiadať aj stanovisko právnika mesta.

5.

Voľné návrhy
Pán Dobis informoval poslancov, že pán Ing. Bartalos Árpád sa vzdal funkcie člena
finančnej komisie ako aj predsedu a člena dozornej rady pri Termal s.r.o.
Mestská rada navrhuje pozvať do finančnej komisie Mgr. Gabriela Bernátha na návrh
predsedu komisie.
Prítomný p. Bernáth sa predstavil zastupiteľstvu, uznal, že skúsenosti v ekonomike
nemá, ale prijal pozvanie, pretože sa cíti byť zodpovedný a vie pozitívne pristúpiť
k riešeniam.
Zastupiteľstvo vzalo na vedomie odstúpenie p. Bartalosa z funkcií (11 - 0 - 0)
a zvolilo Mgr. Gabriela Bernátha za člena komisie finančnej, správy mestského
majetku a bytov (10 - 1 - 0).
Pán Dobis predložil návrh pána primátora vypísať konkurz na výkonného riaditeľa
- konateľa Termál s.r.o.
Po výmene názorov na potrebu vypísať, na presné vymedzenie podmienok na
uchádzačov a na zloženie konkurznej komisie na návrh MUDr. Vrezgovej toto
hlasovanie bolo stiahnuté z rokovania (7-0-4) .
Dohodlo sa, že do budúceho týždňa budú vypracované nároky na konateľa a že
konkurznou komisiou by malo byť celé zastupiteľstvo.
Ing. Dobis navrhla dopredu určiť aj jeho kompetencie a miesto v organizačnej
štruktúre podniku.

6./

Záver
Pán primátor ukončil diskusiu s tým, že súhlasil s potrebou určiť jasné podmienky,
poďakoval za vykonanú prácu a pozval poslancov na plánované zasadnutie o týždeň.
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UZNESENIE č. 8-MsZ/2011
zo dňa 5.9.2011
2. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

berie na vedomie
odstúpenie Ing. Arpáda Bartalosa z funkcie predsedu a člena Dozornej rady
pri Termál s.r.o. Veľký Meder

b/

berie na vedomie
oznámenie Ing. Arpáda Bartalosa o vzdaní sa funkcie člena komisie finančnej,
správy mestského majetku a bytov

c/

volí
Mgr. Gabriela Bernátha za člena komisie finančnej, správy mestského majetku
a bytov

Ing. Alexander Néveri
primátor mesta

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Mestské zastupiteľstvo vo VeľkomMederi
a/

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 115 ktorým sa mení
a dopĺňa Štatút mesta Veľký Meder

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Helena Kucseraová
prednosta úradu

PaedDr. Marian Soóky
Ivan Bobkovič
----------------------------overovatelia zápisnice

