Zápisnica
napísaná z príležitosti 12. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
pokračovanie dňa 7.12.2011

Úvodom pokračovania 12. zasadnutia pán primátor konštatoval, že zasadnutie je
uznášaniaschopné.
Návrhová komisia namiesto pána Csepiho bola doplnená o pána Ladislava Dobisa.

7.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 120 o evidencii pamätihodností
mesta Veľký Meder
Písomne spracovaný materiál (príloha č. 8) komentovala zástupkyňa primátora,
Mgr. Ildikó Laposová.
Dodala, že tento materiál odporúča schváliť aj pamiatková komisia. Nasleduje potom
tvorba komisie a Mgr. László Varga pripravuje zoznam pamätihodností na
posudzovanie. Doteraz v registri pamätihodností SR máme len časť Starej ulice.
Pán Dobis doplnil, že u komisii treba uviesť, že je aj kontrolným orgánom.
Predložený materiál bol schválený (12 - 0 - 0).

8.

Dodatok č. 4 k Zásadám odmeňovania poslancov a volených orgánov mesta
(príloha č.9)
Pán primátor uviedol, že sa jedná o určenie odmeny poslanca - konateľa vo
všeobecnosti, keďže pre jednotlivé podniky samostatný návrh neprešiel.
MUDr. Vrezgová vyslovila svoje výhrady, ale v zásade nie je proti schváleniu.
Navrhla však časť vety „odo dňa nástupu ...“ vynechať - aby toto pravidlo neplatilo
so spätným účinkom.
Tento návrh bol schválený (11 - 1 - 0).
Pán Görföl navrhol doplniť zoznam mestských podnikov o TSM Veľký Meder s.r.o.
Tento návrh bol schválený (12 - 0 - 0).
Takto upravený materiál bol schválený (12 - 0 - 0).
Pán Bobkovič namietol, že pán primátor určil odmenu Ing. Fodora bez schválenia
pravidiel.
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9.

Voľba konateľa TERMÁL s.r.o.
Pán Bobkovič konštatoval, že nakoľko bol iniciátorom protestu proti odvolaniu
bývalých konateľov, nemôže hlasovať.
Na jeho otázku pán primátor potvrdil, že po zaregistrovaní nového konateľa bude pán
Fodor odvolaný.
Pán Görföl namietol voči hlasovaniu, s odôvodnením, že pán primátor aj doteraz konal
bez súhlasu MsZ vo veci konateľov.
K tomuto názoru sa pridala aj MUDr. Vrezgová, pán Dobis navrhol počkať, nakoľko
termálne kúpalisko už má výkonného riaditeľa.
Pán primátor konštatoval, že návrh je z jeho strany kompromis, aby sa situácia
vyriešila.
Zastupiteľstvo tajným hlasovaním zvolilo Ing. Tibora Križana za konateľa TERMÁL
s.r.o. (8 - 4, 1 neplatný).

10.

Voľba nových členov Dozornej rady TERMÁL s.r.o.
Pán primátor uviedol, že dozorná rada má v súčasnosti troch členov a nemá predsedu.
Žiadúca by bola päťčlenná dozorná rada.
Z pôvodných 5 kandidátov platí kandidatúra 2 uchádzačom a to Mgr. Kórósiho za
poslancov a PaedDr. Ing. Tomáša Földesa za Združenie ubytovateľov.
V tajnom hlasovaní zastupiteľstvo zvolilo Mgr. Kórósiho (9 - 3) a nezvolilo
PaedDr. Földesa (5 - 6).
Pán primátor vyslovil poľutovanie nad tým, že sa nevyslovila dôvera zástupcovi
združenia.

11.

Voľba konateľa TSM Veľký Meder, s.r.o.
Pán Csepi informoval, že sa nepotvrdil konflikt záujmu u jediného kandidáta, preto
predloží návrh na schválenie Ing. Jána Garaiho.
Pán Görföl navrhol doplniť, že sa jedná o funkciu do konca volebného obdobia.
Pán primátor informoval, že toto pravidlo sa uplatňuje už automaticky.
Zastupiteľstvo v tajnom hlasovaní neschválilo Ing. Garaiho za konateľa TSM (4 - 9).

12.

Voľné návrhy
Pán primátor predložil opakovane na schválenie podanie žiadosti o podporu v rámci
cezhraničnej spolupráce s Maďarskou republikou na realizáciu projektov - zriadenie
autobusovej linky a na rozvoj spoločného turizmu.
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akciou, o podrobnostiach sa bude hlasovať neskôr - cca na jeseň 2012.
Na otázku p. Bobkoviča pán primátor vyslovil svoj názor, že v prípade schválenia
oboch projektov by sme uprednostnili skôr autobusovú linku.
Informoval ďalej, že tieto projekty v Györi už schválili.
Pán Dobis navrhol tieto podania projektov schváliť.
Mestské zastupiteľstvo predložený súbor návrhov schválilo jednohlasne.
Ing. Viktor Szakszon, vedúci odd. výstavby predložil návrh na financovanie
zainjektovania podložia pod materskou školou maďarskou v dôsledku havárie
vodovodu. Informoval, že na samotnú injektáž sa vybrala ponuka za 10 000,-€
a ďalších 2 500,- € bude stáť výmena vodovodu v objekte.
Pán primátor dodal, že sa jedná o náklady rozpočtu na budúci rok.
Pán Bobkovič poznamenal, že ak je to odôvodnené, netreba o tom diskutovať.
MUDr. Vrezgová sa pripojila k tomuto názoru, vzhľadom však na zlý technický stav
a vek našich predškolských zariadení navrhla zvážiť možnosť vybudovať novú,
spoločnú budovu pre materské školy.
Po krátkej diskusii tento návrh bol schválený (13 - 0 - 0).
Ing. Szakszon informoval, že podľa stanoviska Dopravného inšpektorátu technický
stav cesty na Kvetnej ulici nevyhovuje na užívanie motorovými vozidlami, rozhodnúť
sa o uzavretí je však v kompetencii mesta.
Dodal, že posledné platné rozhodnutie MsZ o sprejazdnení je z roku 1996 a uzavreté
bolo doteraz na základe odporúčania Dopravného inšpektorátu z roku 1998.
MUDr. Vrezgová požiadala nabudúce premietnúť mapu pri takomto rozhodovaní,
Ing. Csémi zase vyslovil názor, že takéto rozhodnutie technického charakteru je plne
v kompetencii úradu.
Pán primátor navrhol stiahnúť z programu, kým sa lepšie neoboznámia poslanci so
situáciou v predmetnej oblasti.
Tento návrh nebol schválený (6 - 7).
Zastupiteľstvo schválilo uzavretie Kvetnej ulice podľa predloženého návrhu
(9 - 4 - 0).
Pán Bobkovič dodal, že aj uzavretie je riešením, ale mali by sme sa usilovať skôr
o opravu komunikácií.
Ing. Dobis v mene komisie cestovného ruchu informovala o návrhoch na skrášlenie,
osvetlenie ulíc v okolí termálneho kúpaliska, zavedenie jednosmerných premávok
a pod., ďalej o možnostiach vyplývajúcich zo zákona o podpore cestovného ruchu.
Pán primátor dodal, že verí, že v spolupráci mesta s termálnym kúpaliskom
a združením ubytovateľov sa využijú tieto možnosti.
Reagujúc na otázku Dr. Soókyho náčelník mestskej polície potvrdil informácie
o lúpežiach vlámaním, konštatoval však, že ich zavolajú vždy už neskoro.
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ubytovateľov.
Ing. Dobis v tejto súvislosti spomenula potrebu rekonštrukcie Poľovníckej ulice
a vykázanie ťažkých motorových vozidiel z niektorých ulíc mesta.
13.

Diskusia, záver
Pán Robert Varga z radov prítomných občanov odovzdal primátorovi mesta petíciu
občanov Ižopu na zavedenie zníženia rýchlosti motorových vozidiel na úseku cesty
č. 13 pri tejto mestskej časti. MVDr. Bartalos dodal, že aj z hľadiska nehodovosti je to
oprávnená požiadavka.
Pán Dobis upozornil, že v dôsledku presmerovania medzinárodnej nákladnej dopravy
práve na túto cestu sa situácia ešte bude zhoršovať.
Na konci diskusie pán primátor poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

primátor mesta
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UZNESENIE č. 12-MsZ/2011
pokračovanie dňa 7.12.2011
4. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 120 o evidencii
pamätihodností mesta Veľký Meder

5. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Dodatok č. 4 k Zásadám odmeňovania poslancov a volených orgánov
mesta Veľký Meder

6. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Ing. Tibora Križana za konateľa TERMÁL s.r.o., Veľký Meder

b/

schvaľuje
Mgr. Zalána Kórósiho za nového člena Dozornej rady TERMÁL s.r.o.,
Veľký Meder

c/

neschvaľuje
PaedDr., Ing. Tomáša Földesa za nového člena Dozornej rady TERMÁL s.r.o.,
Veľký Meder

7. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

neschvaľuje
Ing. Jána Garaiho za konateľa TSM Veľký Meder, s.r.o.

-68. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje

b/

podanie Žiadosti o poskytnutie podpory v rámci programu cezhraničnej
spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013 na realizáciu
projektového zámeru pre Mesto Veľký Meder
Názov projektu: Zriadenie pravidelnej autobusovej linky Veľký Meder-Győr
a späť za účelom podpory turizmu a zamestnanosti – Nagymegyer.- Győr
menetrendszerű retúr buszjárat kialakítása az idegenforgalom és
a foglalkoztatottság támogatása céljából.
schvaľuje
podanie Žiadosti o poskytnutie podpory v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013 na realizáciu
projektového zámeru pre Mesto Veľký Meder
Názov projektu: Rozvoj spoločného turizmu v Medzičilizí a Szigetköz Csilizköz és Szigetköz közös turizmusfejlesztése

9. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Zainjektovanie podložia pod objektom MŠ Železničná pre zamedzenie
ďalšieho sadania časti objektu, ktoré bolo zapríčinené poruchou vodovodného
potrubia pod objektom a zavedenie pitnej vody a kanalizácie do sociálnych
miestností v predmetnej časti budovy v hodnote 12.500 Eur.

10. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Uzavretie ulice Kvetná na úseku medzi ulicami Želiarska a Jelenia zo strany
ulice Jelenia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Koloman Pongrácz
Ing. Alexander Néveri
prednosta úradu
primátor mesta

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

