Zápisnica
napísaná z príležitosti 12. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 30.11.2011 – 1. časť
Predsedajúci :

Ing. Alexander Néveri, primátor mesta

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

Mgr. Zalán Kórósi
Ivan Bobkovič

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

Otvorenie, kontrola uznesení
Pán primátor pozdravil prítomných a konštatoval, že zasadacia miestnosť bola
upravená tak, aby sa diskutujúce strany lepšie videli a oznámil, že zasadnutia bude
odteraz viesť osobne a že zasadnutia budú trvať max. do 22.00 hodiny.
Program rokovania bol schválený podľa pozvánky.
Nasledovala kontrola uznesení hlavnou kontrolórkou mesta (príloha č. 1). Z tejto
správy vyplývajúc pán Dobis Ladislav, predseda komisie na ochranu verejného
záujmu požiadal o predĺženie termínu úlohy vo veci zmlúv ohľadne priemyselného
parku.
Informoval ďalej o plnení druhej úlohy, vyžiadať prehlásenia od poslancov,
o prípadnom konflikte záujmov z pozície poslanca MsZ.
Doteraz takéto prehlásenie odovzdali 9 poslanci, možný konflikt záujmov sa zistil
u pána Csepiho dodaním pohonných hmôt pre termálne kúpalisko, hoci ich zmluvný
vzťah je z čias, keď pán Csepi ešte nebol poslancom, naviac tento vzťah je už
prerušený. Nasleduje rozhodovanie o tom, či začať konanie alebo nie (príloha č. 2)
V diskusii k správe hlavnej kontrolórky pán Bobkovič upozornil, že je nesprávne
spomínať prokuristu pri termálnom kúpalisku, keďže tá funkcia neexistuje a na
opakovaný podnet Ing. Csémiho Ing. Szakszon potvrdil, že podľa stanoviska ZsVS
kanalizácia sídliska Juh
- Klempa je schopná zvládnuť napojenie Ižopu.
Nasledovala správa primátora mesta o činnosti (príloha č. 3). K tejto správe neboli
pripomienky.
Správa hlavného kontrolóra bola schválená (12 - 0 - 1).
Správa primátora mesta bola schválená (13 - 0 - 0).
Návrh pána Dobisa na predĺženie termínu úlohy zo dňa 3.10.2011 vo veci
priemyselného parku do nasledujúceho zasadnutia MsZ bola schválená (13 - 0 - 0).
Návrh na zahájenie konania voči p. Csepimu nebola schválená (5 - 3 - 5).
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Interpelácie poslancov
Mgr. Zalán Kórósi požiadal o informáciu, aké kroky spravilo MsÚ na vymáhanie
dlhov vo výške cca 95 000,- €. Pán primátor prisľúbil písomnú odpoveď, Mgr. Kórósi
však poznamenal, že niektoré čiastky sú tak vysoké, že by mohli byť známe.
Ing. Dobis upozornila na prepadnutú cestu na rohu Lastovičkovej a Orechovej ulice.
Ing. Szakszon informoval, že už o tom konzultoval so ZsVS.
Pán Bobkovič informoval o výhradách vedenia ZUŠ na zasadnutí školskej rady,
nakoľko sa v roku 2012 neplánuje žiadna rekonštrukcia budovy školy, ďalej, že im
nebola odvedená sľúbená polovica školského na modernizáciu výuky.
Podľa Ing. Dúžikovej v tomto roku mali k dispozícii 7 503,-€, čerpanie záviselo len od
nich. Podľa p. Bobkoviča sa to použilo na režijné náklady.
Pán Bobkovič sa opýtal ďalej na nákup záhradných hračiek pre materskú školu
slovenskú a na neekonomicky a nezdravo silné kúrenie v tejto škôlke.
Ing. Dúžiková informovala, že zo schválenej 2 000,- eurovej sumy sa v tomto roku
čerpalo 600,-€ podľa finančnej situácie, zvyšná čiastka je naplánovaná na rok 2012.
Ohľadne kúrenia pán primátor konštatoval, že v tejto veci ešte nikdy žiadnu sťažnosť
nedostal a zároveň vyzval vedúcich školských zariadení na priebežnú komunikáciu.
Odpovedajúc na ďalšiu otázku a požiadavku na nákup PC Ing. Dúžiková uviedla, že
pre CVČ bolo poskytnutých 200,-€ z plánovaných 700,-€. Pán Bobkovič namietol, že
tých 2 000,-€ na záhradné hračky mali vyčleniť z rozpočtu na marketing
a komunikáciu. Ing. Dúžiková však konštatovala, že už predtým upozornila, že na
menovanom úseku nie sú voľné financie.
Ing. Dobis navrhla priebežne - štvrťročne, mesačne informovať riaditeľov o stave
čerpania ich rozpočtov.
MUDr. Vrezgová navrhla školné od rodičov poskytnúť školským zariadeniam na
modernizáciu v celej výške. Pán primátor však upozornil, že rodičia zo zákona musia
prispieť aj na prevádzku v týchto zariadeniach.
Ing. Dúžiková doplnila, že zo zákona sa poskytne školským zariadeniam 40%
z podielových daní, u nás im poskytujeme vyše 67%.
Pán Soóky požiadal informáciu o odstránení havarijného stavu v materskej škole
maďarskej. Ing. Szakszon informoval, že po schválení predloženého návrhu na
financovanie sa to bude riešiť.
Pán Dobis sa opýtal, či funkcia prednostu bola riadne odovzdaná novému prednostovi
a či Ing. Kucseraová dostala odstupné.
Pán primátor informoval, že funkcia bola fyzicky odovzdaná a že odstupné dostala
podľa kolektívnej zmluvy - Ing. Pongrácz doplnil, že sa pripravuje aj zápisnica
o odovzdaní.
Na podnet MVDr. Orsovicsa a v súvislosti s transformáciou Technických služieb
mesta Ing. Pongrácz informoval, že mesto nemôže odstúpiť od štvorročnej zmluvy
so záhradníckou firmou z Komárna.
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dotácie. Opýtal sa ďalej na počet a úspešnosť projektov podaných v tomto roku, na
prínos celoslovenského fóra starostov MKP usporiadaného v našom meste, v akom
štádiu je projekt kanalizácie Ižopu a na vyúčtovania odvozu smetia zo súkromných
pozemkov.
Pán primátor informoval, že sa pripravuje výkaz úspešnosti projektov a že odvoz sa
realizoval bezplatne z hygienických dôvodov vzhľadom na blízkosť materskej školy.
Ing. Szakszon dodal, že projekt kanalizácie Ižopu bol doplnený a je právoplatný.
Mgr. Kórósi potvrdil a navrhol uchádzať sa o dotáciu v rámci výzvy MV SR na
kamerové systémy s termínom do 30. decembra.
Ing. Dobis doplnila, že je vyčlenená značná čiastka na čistenie kanálov.
Pán primátor však konštatoval, že kanály nie sú majetkom mesta.
Pán Dobis navrhol vyzvať Hydromeliorizácie, pretože podľa slov ministra
pôdohospodárstva majú na to dostatok prostriedkov.
PaedDr. László Tomáš, referent životného prostredia informoval, že konzultoval
s riaditeľom Hydromeliorizácií a bola zaslaná žiadosť na rok 2012.
Pán Bobkovič na záver ešte upozornil na nárast počtu túlavých psov v meste.
4.

Odpadové hospodárstvo a miestne dane v roku 2012
Pán primátor s konštatovaním, že sa jedná o vážne a problematické okruhy tém otvoril
diskusiu s tým, že hlasovať o konkrétnych VZN sa bude až na nasledujúcom
zasadnutí.
Koncepciou odpadového hospodárstva oboznámil prítomných PaedDr. Tamás László
(príloha č. ).
Diskusiu vyvolal návrh odvozu smetia, hoci aj z väčších nádob len každý druhý
týždeň, započítanie poplatku za odvoz do nájomného v bytových domoch, termín
zavedenia, žetónový systém a pod.
Pán Bobkovič a Dobis upozornili, že materiál na pracovnom stretnutí riadne
prediskutovali a dohodli sa, že ho schvália.
Odznela informácia, že VZN sú zverejnené, môžu sa k nim vyjadriť aj občania.
Pán primátor požiadal konkrétne návrhy na zmenu textu odovzdať písomne.
Ing. Dobis požiadala upravené časti VZN uviesť zvýraznene.
Nasledovala krátka prestávka.
Návrh na zmeny miestnych daní predložil Bc. Imrich Mikos, vedúci odd. daní
a poplatkov.
Pri výklade daní z nehnuteľností (príloha č. ) konštatoval, že z porovnania 8 miest
podobnej veľkosti ako naše vychádza, že u nás sú nízke sadzby.
Pán Bobkovič navrhol vymedziť oblasť použitia takto získaných vyšších príjmov do
rozpočtu, pán Görföl upozornil, že novela postihne výrazne podnikateľov, Mgr. Kórósi
informoval, že finančná komisia navrhla prepracovať tento materiál, MUDr. Vrezgová
namiesto zvýšenia daní navrhla venovať sa vymáhaniu pohľadávok mesta.
Mgr. Kórósi požiadal o správu o stave pohľadávok mesta.
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pristúpiť, len ak sa nenájdu iné rezervy v rozpočte.
V diskusii sa ďalej hovorilo o zavedení služieb financovaných z týchto príjmov napr.
na úseku daní za psov, o zavedení kontrol alebo o kvalite uplatnenia VZN v tejto veci.
Ing. Križan poznamenal, že v niektorých mestách sú psi označené obojkom
potvrdujúci zaplatenie dane.
Pán Mikos informoval, že podobné evidenčné žetóny dostanú majitelia psov u nás pri
zaevidovaní.
5.

Návrh rozpočtu mesta na rok 2012
Ing. Zuzana Dúžiková, vedúca finančného oddelenia predložila na diskusiu návrh
rozpočtu upravený podľa pripomienok finančnej komisie ( príloha č. ).
Dodala, že sa jedná o pracovný materiál a navrhla ešte prerokovať aj na pracovnom
stretnutí poslancov.
Mgr. Kórósi dodal, že aj odborné komisie by sa mali vyjadriť k vlastným úsekom.
Navrhol ďalej jednotný spravodlivý systém rozdelenia dotácií pre žiadateľov.
Na otázku p. Bobkoviča Ing. Dúžiková doplnila, že nakoľko materiál bol spracovaný
pred termínom podania žiadostí o dotáciu, preto sa plánuje s vyššou sumou - rezervou
než doteraz podané žiadosti.
Na ďalšiu poslaneckú otázku informovala, že mesto dostalo peniaze za pozemok pre
Tesco, ale na bežné výdavky nemáme žiadne rezervy.
Nasledovala výmena názorov na potrebu vytvorenia úseku projekt - manažmentu
a marketingového na mestskom úrade.
Pán Dobis navrhol pri vykázaní nákladov na poslancov odpočítať platy konateľov poslancov a zástupcu primátora. Ing. Pongrácz vysvetlil že je to vykázané v druhom
úprave rozpočtu zvlášť.
Na otázku Ing. Csémiho, Ing. Pongrácz vysvetlil, že mzdový fond u materskej školy je
nižší v dôsledku novej organizačnej štruktúry, nakoľko údržba a hospodárstva správa
sa zjednotí pod MsÚ.
Ing. Dóková navrhla vydať propagačný materiál o meste.
Naa otázku Pána Görföla, Ing. Szakszon informoval MsZ o rozpočtovej položke
digitálna ortofotomapa a Ing. Pongrácz o rozpočtovej položke webová stránka mesta. –
2. úprava rozpočtu.
P. Görföl Namietol ďalej voči uvedeniu dotácie pre Csemadok zvlášť od ostatných
organizácií a navrhol príjmy napr. od Tesca, od termálneho kúpaliska alebo z daní na
ubytovanie použiť len po schválení mestským zastupiteľstvom.
Ing. Dúžiková doplnila, že pre MO Csemadoku v Ižope je plánovaná tiež dotácia,
spolu s mestskou organizáciou a že kapitálové príjmy tvoria hlavne príjmy od Tesca,
resp. v tomto roku vymáhané pohľadávky.
Ing. Dobis navrhla zriadiť divadelný krúžok pri ZUŠ a postupne realizovať kompletnú
rekonštrukciu tejto budovy.
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spoločenské organizácie, t.j. vyúčtovanie nájomného na strane príjmov spadá pod
daňovú povinnosť.
Mgr. Kórósi poukázal na nevýhodnú nájomnú zmluvu na 20 rokov so strednou
súkromnou školou. Hlavná kontrolórka mesta potvrdila, že zmluva je nevýhodná,
naviac ich investície sa nepremietnu do majetku mesta.
MUDr. Vrezgová prehovorila na obranu tejto školy, aj pán primátor poukázal na ich
úspešné pôsobenie v našom meste, ohľadne predmetnej zmluvy však prisľúbil
rokovať.
Mgr. Kórósi upresnil, že jeho poznámka sa týkala vo všeobecnosti nevýhodné zmluvy
uzavreté mestom.
Ing. Csémi poznamenal, že rozpočet neobsahuje náklady na priemyselný park.
Pán primátor vyslovil presvedčenie, že sa to podarí previesť pod správu Technických
služieb mesta.
6.

Udelenie ceny PRO URBE
Na návrh pána primátora zastupiteľstvo pred prerušením rokovania ešte pristúpilo
k hlasovaniu o pridelení ceny PRO URBE v roku 2011.
Ing. Koloman Pongrácz, prednosta úradu informoval prítomných, že do 15. novembra
boli odovzdané 2 návrhy na ocenených a to
- návrh MVDr. Dezidera Bartalosa na pána Dénesa Mikóczyho a
- návrh Divadla Poloska na pána Júliusa Zakála.
Podľa schváleného poriadku udelenia ceny cenu získa ten, kto získa min. 7 hlasov
v tajnom hlasovaní.
Po vyhodnotení hlasovacích lístkov pán Csepi oznámil, že v roku 2011 cena Pro Urbe
nebude udelená.
Pán Mikóczy získal 4 hlasy, pán Zakál 6 a 3 hlasovacie lístky boli neplatné.
Pán primátor navrhol prerušiť rokovanie a pokračovať v ňom na druhý deň,
1. decembra o 17.00 hod.
Tento návrh nebol schválený.
Poslanci sa dohodli pokračovať v rokovaní 7.12.2011 o 17.00 hod.
Na konci zasadnutia prehovorila z radov prítomných občanov pani Ildikó Mičuchová
vo veci sťažnosti - žiadosti obyvateľov bytového domu 1996 vo veci zamedzenia
nedovoleného parkovania okolo tohto paneláku a údržby detského ihriska a odovzdala
túto písomnú žiadosť primátorovi mesta.
V súvislosti s rozpočtom mesta upozornila na potrebu vzdelávania učiteliek
materských škôl, upozornila, že aj súkromné stredné školy sú dotované takisto ako
štátne a že či sa pri plánovaní mzdových prostriedkov pre škôlky počíta s vývojom
počtu detí.
Pán primátor poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.
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UZNESENIE č. 12 - MsZ/2011
zo dňa 30.11.2011
1. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení mestského zastupiteľstva

b/

schvaľuje
správu primátora mesta o činnosti

2. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

súhlasí
s predĺžením termínu splnenia uznesenia č. 10 - MsZ/2011 zo dňa 3.10.2011

3. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

neschvaľuje

mestské zastupiteľstvo začína konanie z vlastnej iniciatívy proti verejnému
funkcionárovi - poslancovi mesta Danielovi Csepimu, nakoľko zistenia
Komisie na ochranu verejného záujmu pri MsZ vo Veľkom Mederi nasvedčujú
tomu, že nesplnil povinnosť ustanovenú v čl. 4 ods. 2 písm. c ( bod 7 zákona )
ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.
Termín : do 15.12.2011
Zodpovedný : predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri MsZ vo VM
a
ukladá komisii na ochranu verejného záujmu pri MsZ pripraviť návrh
rozhodnutia o uložení sankcie pre poslanca p. Daniela Csepiho.
Termín : do 15.1.2012
Zodpovedný : Ladislav Dobis, predseda komisie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Koloman Pongrácz
Ing. Alexander Néveri
prednosta úradu
primátor mesta

Mgr. Zalán Kórósi
Ivan Bobkovič
---------------------------overovatelia zápisnice

