Zápisnica
napísaná z 3. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 27.3.2019
Predsedajúci :

Gergő Holényi, primátor mesta

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

Jozef Sziszák
Mgr. Albín Varga

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

Otvorenie
Pán primátor pozdravil prítomných a konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Za overovateľov zápisnice menoval p. Jozefa Sziszáka a Mgr. Albína Vargu.
Pracovné predsedníctvo bolo schválené v zložení Mgr. Ildikó Laposová, Ing. Gejza
Kórósi.

2.

Predloženie programu rokovania
Pán primátor predložil na schválenie zverejnený program rokovania podľa zákona,
Ing. Pongrácz však vyslovil názor, že najprv sa má hlasovať o pozmeňujúcich
návrhoch.
Tak zastupiteľstvo najprv schválilo vynechať bod č.9 – správy konateľov na návrh
pána Barcziho (11 – 0 – 0), potom návrh Ing. Pongrácza zaradiť ako 3.bod rokovania
menovanie zástupcu primátora.
Aj tento návrh bol schválený (11 – 0 – 0).
Návrh pána primátora stiahnuť bod č.8 – poradovník investičných akcií, pretože
nedostal návrh komisie výstavby - nebol schválený (0 – 5 – 5). Ing. Lenče tvrdil, že to
poslal mailom pánovi primátorovi.
Takto upravený program rokovania bol schválený (11 – 0 – 0).

3.

Menovanie zástupcu primátora
Pán Ing. Koloman Pongrácz predložil návrh na vymenovanie Ing. Ildikó Laposovej na
funkciu zástupcu primátora.
Pán primátor to považuje za bezpredmetné, pretože už vymenoval Mgr. Laposovú
a chcel o tom informovať v časti voľné návrhy. Ing. Pongrácz však trval na tom, že
majú právo o tom hlasovať, zvlášť keď sa ich návrh zhoduje s rozhodnutím primátora.
Predložený návrh bol schválený (10 – 1 – 0).
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Kontrola plnenia uznesení MsZ a správa o kontrolnej činnosti
Mgr. Albert Nagy, hlavný kontrolór mesta krátko komentoval svoju správu o plnení
uznesení (príloha č.1).
Ing. Pongrácz namietol, že správa neobsahuje nevykonané uznesenia, ako odvolanie
konateľov, kúpu nového RTG prístroja, pôžičku TSM (80 000,-€) a kto posúdil
náklady na multifunkčné ihrisko za vysoké v rozpore s uznesením MsZ?
Ani so Slovenskou správou ciest nenadviazal pán primátor kontakt za celý uplynulý
mesiac vo veci príslušných uznesení.
Pán hlavný kontrolór požiadal Ing. Pongrácza zaslať mailom svoje výhrady k správe.
Pán Sziszák sa pripojil ku kritike ohľadne prehodnotenia nákladov na multifunkčné
ihrisko schválené zastupiteľstvom.
Predloženú správu hlavného kontrolóra zastupiteľstvo vzalo na vedomie (11 – 0 – 0).
Druhú pripravenú, veľmi obsažnú správu hlavného kontrolóra (príloha č.2) navrhol
Ing. Pongrácz ešte najprv prerokovať na odbornom stretnutí poslancov.
Aj finančná komisia navrhla len vypočuť si správu na tomto zasadnutí.

5.

Správa primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta
Pán primátor si uvedomuje, že uplynulo 100 dní od zloženia sľubu, reagujúc však na
množiace sa kritiky konštatoval, že bohužiaľ nemá čarovný prútik.
Minulý týždeň sa zúčastnil veľmi cenného školenia pre starostov, kde si uvedomil, že
samosprávy musia plniť až 30 000 kompetencií. V tejto súvislosti pochválil
zamestnancov mestského úradu, finančný stav mesta a vyslovil presvedčenie, že má
čoraz lepší prehľad o činnosti úradu. V tejto súvislosti vykonal aj reštrukturalizáciu
úradu aj náplní, výsledkom čoho je nová organizačná štruktúra úradu.
Pri plnení úloh narazil na prekážky, napr. bolo potrebné zopakovať obstaranie nového
RTG prístroja, preto s tým poveril profesionálneho obstarávateľa, verí, že do konca
apríla sa to vyhodnotí.
Oneskorené vydanie nového Hlásnika pán primátor odôvodnil tiež zdĺhavým výberom
najnižšej ponuky. Čo sa týka obsahu uvedomuje si, že je v tomto čísle veľa chýb,
štruktúru však považuje za kvalitnejšiu ako doteraz.
Riešia sa spory s neplatičmi v nájomných bytoch a problémy so zavádzaním notárskej
zápisnice. V jednom prípade exekútor už musel pristúpiť aj k vysťahovaniu dlžníka.
Vyzval nájomníkov, že nové nájomné zmluvy bude podpisovať len s takými, čo
nemajú záväzky voči mestu a MPBH, preto nech sa postarajú o vyrovnanie
nedoplatkov.
Pán primátor referoval, že na stavebnom úrade našiel 74 vydaných stavebných
povolení a kolaudačných rozhodnutí v rozpore so stavebným zákonom v časoch
JUDr. Lojkoviča.
Pochválil mesto, že pomerom recyklácie odpadu 67% sme najlepší v republike.
V dôsledku zmeny zákona bude potrebné novelizovať aj VZN o nakladaní
s komunálnym odpadom.
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U TSM pokračuje taktiež audit okruhu činností spoločnosti, pracovných listov,
financovania investícií. Bola uzavretá aj jedna životu nebezpečná hala v ich areáli.
Podpísal reklamáciu prác, parkovisko pri bytovke 1321, na ďalšom parkovisku na Sídl.
M.Corvina a chodníka na Petőfiho ulici. Bohužiaľ mesto pri týchto akciách nezadržalo
zábezpeku na reklamácie.
Medzitým už prebieha verejné obstaranie na rekonštrukciu panelového parkoviska.
Ohľadne novej investície v termálnom kúpalisku sa tiež vynorili projekčné chyby, ale
aj nedostatky pri realizácii, naviac v uplynulom roku bola neopodstatnene vyplatená
záloha vo výške 168 000,-€. Na zmapovanie situácie a stavu termálneho kúpaliska
požiadali odborníkov Ing. Viliama Vargu a Róberta Svába.
Vďaka zvýšeniu cien sa zvýšili príjmy v 1.štvrťroku o 30% a pritom sa neznížila
návštevnosť. Ohľadne „75 vstupného“ pre Mederčanov dostal informáciu, že to
využilo len asi 7 ľudí, ale ak bude záujem, v r.2020 sa to obnoví.
U Mestského podniku bytového hospodárstva prebieha taktiež audit, v roku 2019 bude
realizovaná výmena teplovodov na Sídl.M.Corvina, ešte prebieha verejné
obstarávanie.
Pán primátor informoval, že v prípade MPBH podal 3 podnety na kontrolu a to na
ÚRSO - ešte žiadna odpoveď, na inšpektorát životného prostredia - tento prípad je
uzavretý a na ŠOI.
Vo veci možnej rekultivácie skládky na Čičovskej ceste rokoval s viacerými
odborníkmi, náklady by predstavovali minimálne 3 až 5 mil. eur.
Dnes bude žiadať odsúhlasiť 30 000,-€ na likvidáciu čiernych skládok.
Vo veci „lesoparku“ musí konštatovať a informovať občanov, že je to hospodársky les,
kde je vstup zakázaný, resp. len na vlastnú zodpovednosť, majiteľ nemá úmysel to
zmeniť na lesopark.
Ohľadne polikliniky informoval, že prebieha zaobstaranie nového RTG prístroja a že
rokoval s lekármi o vybudovaní novej internetovej siete a o rekonštrukciách čakární.
Podľa vlastného názoru by sa mal odkúpiť areál SAD a vybudovať tam novú
polikliniku.
Pán primátor ešte informoval o rokovaniach vysporiadania a usporiadania okolia
železničnej stanice, že vo veci odklonenia dopravy z mesta sa mu ešte nepodarilo
zahájiť rokovania, plánuje však vybudovať, resp. rekonštruovať min. 2 detské ihriská
a 3 výbehy pre psov v tomto roku.
Správu primátora zastupiteľstvo vzalo na vedomie (11 – 0 – 0).

6.

Interpelácie poslancov
Ing. Pongrácz namietol, že vo veci RTG bolo prisľúbené poskytnutie informácií
priebežne.

-4Opýtal sa ďalej, kedy bolo vypísané verejné obstarávanie, jeho obsah a kde to bolo
zverejnené.
Prečo zatiaľ nebol namontovaný už zakúpený RTG, pretože v dôsledku absencie
údajne dvaja odborní lekári odídu z Polikliniky.
Pán primátor uviedol, že verejné obstarávanie na RTG prístroj je zverejnené na
UVO.GOV.SK a že vo veci vrátenia údajne nefunkčného RTG so Zoborskou
nemocnicou ešte nepokročili.
Ing. Pongrácz považoval odpovede pána primátora za nedostačujúce.
Na jeho otázku ohľadne obsahu a príprav rekonštrukcie čakární prisľúbil písomnú
odpoveď.
Na ďalšiu otázku Ing. Pongrácza pán primátor informoval, že bezdomovcom
z čiastočne ich vyhoreného príbytku bola poskytnutá okamžitá pomoc, prechodné
ubytovanie na týždeň.
Poďakoval MO Červeného kríža za poskytnutú vecnú pomoc a informoval, že
nadviazal kontakt s príbuznými týchto osôb, resp. vyzve vlastníka predmetnej stavby
na odstránenie, ak to statické skúšky potvrdia.
Jeden z bezdomovcov bol 2. v poradí čakateľov na byt – preto mu bol ponúknutý
predčasne na Jahodovej ulici.
Ing. Pongrácz namietol, že aj občan z domu oproti ZUŠ dostal byt mimo poradia.
Pán primátor prisľúbil písomnú odpoveď.
Ing. Néveri sa opakovane opýtal na odstupné konateľov termálneho kúpaliska a na
zmluvu opätovne prijatého konateľa.
Pán primátor prisľúbil písomnú odpoveď.
Pán Sziszák odvolávajúc sa na dobrú finančnú kondíciu mesta by očakával realizovať
uznesenia smerujúce na bezpečnosť miestnych komunikácií a dopravy a opýtal sa, kto
sa odvážil prehodnotiť uznesenie MsZ vo veci financovania multifunkčných ihrísk.
Pán primátor prisľúbil písomnú odpoveď.
Pán Barczi namietol, že aj jemu bola prisľúbená písomná odpoveď vo veci valného
zhromaždenia pri MPBH, čo však nedostal.
Pán hlavný kontrolór poznamenal, že zo zákona to vykonáva štatutárny orgán, t.j.
primátor.
Ing. Lenče namietol, že pán primátor vo veci odbočovacieho pruhu na Ižop za celý
mesiac nekonal.
Ing. Juraj Vajai, prednosta úradu informoval, že hovoril s vedúcim projektu
predmetnej stavby a bola prisľúbená konzultácia s mestom.
Pán Barczi požiadal o tom mailom informovať poslancov a tak isto v mene
neprítomného pána poslanca Nagya požiadal písomnú informáciu o vybavení jeho
interpelácií vo veci mestského rozhlasu a verejného osvetlenia v Ižope.
Pán primátor uviedol, že zhotoviteľ verejného osvetlenia odstránil poruchu a ZSE
konáre ohrozujúce vedenia a aj rekonštrukcia mestského rozhlasu v Ižope je už
v procese objednávania.
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Mgr. Varga sa opýtal na osud selektovaného biologického odpadu, pretože hromada
pozbieraných konárov len rastie na skládke na Okočskej ceste.
Pán primátor uviedol, že je objednaný drvič, ale o tom by vedel informovať
podrobnejšie konateľ spoločnosti.
Mgr. Varga sa opýtal ďalej, prečo je potrebné čakať do ďalšieho roka na
znovuzavedenie „75 vstupného“ a informoval o rozhorčenosti riadne platiacich
nájomníkov vo veci notárskej zápisnice, naviac dostávajú zmluvy na podpis so
spätnou platnosťou.
Pán primátor vyslovil presvedčenie, že v tejto veci postupujú zákonným spôsobom.
Odpovedajúc na ďalšiu informáciu od Mgr. Vargu ohľadne zhoršujúceho sa
technického stavu cyklotrasy v smere na Okoč pán primátor prisľúbil to prešetriť
oddelením výstavby.
Ing. Pongrácz požiadal primátora zaslať poslancom spomenuté 3 udania, vyčistiť
okolia chodníkov v lese a vo vzťahu primátora a odborných komisií vyslovil názor, že
komisie majú poradnú funkciu, návrhy materiálov má predkladať mestský úrad.
Pán primátor zareagoval návrhom, že pozve odborníka na prednášku poslancom
o fungovaní a kompetenciách v samospráve.
Vo veci stavu „lesoparku“ Ing. Vajai informoval poslancov, že rokoval so správcom hospodárom lesa. Mesto to prenajíma za 100,-€/ha, všetku hospodársku činnosť však
môže vykonávať len hospodár, resp. len s jeho súhlasom. V zásade je pre verejnosť
vstup do lesa zakázaný, prisľúbil však vyčistiť aspoň okolie cesty prechádzajúcej do
Ižopu a niektoré frekventovanejšie chodníky. Vynášať drevo z lesa je zakázané
a taktiež je absolútny zákaz vstupu počas ťažby stromov.
Reagujúc na otázku Ing. Néveriho sa diskutovalo na absenciu zverejnenia úmrtí na
„mestskej“ aplikácii. Pán primátor informoval, že čakáme na vhodné riešenie podľa
GDPR, podľa pána Barcziho však podľa čl.27 Nariadenia sa GDPR na práva
zosnulých nevzťahuje.
Pán primátor prisľúbil to prešetriť.
Ing. Néveri si vyprosil návrh primátora na školenie pre poslancov, odporučil mu
venovať sa vlastným povinnostiam.
Pán primátor však odvetil, že medzi poslancami je aj 8 úplne nových.
Pán Sziszák upozornil na vyvalené dopravné značenie u Billy a na nedôstojné volebné
plagátovacie plochy.
Mgr. Hodosi upozornil na nedostatočnú teplotu vody cez víkend v sedacom bazéne na
termálnom kúpalisku a v tejto súvislosti sa opýtal, či máme dostatok termálnej vody
pre kúpalisko.
Pán primátor vyslovil názor, že áno, ale preverí to.
Na ďalšiu poznámku Mgr. Hodosiho informoval, že už vydal príkaz na zahájenie
jarného upratovania – zametania miestnych komunikácií, bohužiaľ zametacie auto je
pokazené. Na 6.apríla sa plánuje celomestská akcia – upratanie vedľajších ciest.
Mgr. Hodosi sa ešte opýtal na novú hasičskú stanicu pre dobrovoľníkov v Ižope a na
realizáciu zateplenia školy z dotácie, ktorú získa Základná škola B.Bartóka.
Ing. Vajai informoval, že výherca verejného obstarania sa zatiaľ neozval, následne sa
osloví 2.v poradí, zatiaľ realizácia je predĺžené o 3 mesiace.
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Mgr. Hodosi ešte upozornil na prepadnutú cestu na Orechovej ulici a opýtal sa, či sa
oplatí napojiť Základnú školu B.Bartóka na geotermálny projekt, podľa jeho
informácií ešte doterajšie výsledky sú negatívne.
Pán primátor uviedol, že práve zmapovanie skutočného stavu objednal u Ing. Vargu.
Ing. Pongrácz upozornil na nestabilné, možno nebezpečné billboardy pri
Medveďovskej ceste a na stav výtlkov v meste.
Pán primátor informoval, že cenová ponuka na zmapovanie výtlkov miestnych
komunikácií je vysoká, komisia odporúča verejné obstarávanie, čo sa týka zahájenia
opravy výtlkov až na to budú voľné kapacity.
Ing. Néveri namietol, ako že nemá na ľudí, pán primátor uviedol, že momentálne sa
čistia kanalizačné šachty, ale cesty sú pripravené opraviť nebezpečné výtlky aj na
základe ohlásenia občanmi.

7.

Správa náčelníka mestskej polície o činnosti v roku 2018
Svoju písomnú správu – príloha č.3 komentoval PhDr. Alexander Egrecký, náčelník
mestskej polície.
Odpovedajúc Mgr. Laposovej informoval, že mestská polícia už má kúpený nový
vlastný pult centrálnej ochrany, bude funkčný od nasledujúceho mesiaca, zatiaľ je
potrebné prepracovať organizačnú štruktúru mestskej polície.
Ing. Vajai informoval, že doterajšie napojenia ako aj bezpečnostné náramky pre
dôchodcov bude naďalej prevádzkovať doterajší partner, môžu k MP neskoršie
samozrejme preregistrovať podľa vlastného uváženia.
Mgr. Hodosi konštatoval, že štátna polícia cez noc nehliadkuje, preto podporujú nové
aktivity mestskej polície.
Správu náčelníka mestskej polície zastupiteľstvo vzalo na vedomie (11 – 0 – 0).

8.

Návrh VZN č.3/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území mesta Veľký Meder
Predložené VZN – príloha č.4 komentovala spracovateľka, Ing. Kristína Pivodová.
Na VZN č.205 sa zastupiteľstvo uznieslo bez diskusie (9 – 1 – 0).

10.

Plán kultúry a spoločenských podujatí MsKS na rok 2019
Predložený materiál – príloha č. 5 komentovaný riaditeľom MsKS, p. Ladislavom
Gútaym zastupiteľstvo vzalo na vedomie bez diskusie (11 – 0 – 0).

9.

Poradovník investičných akcií mesta
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poslancom.
Nakoľko však on nedostal riadne zápisnicu komisie, nemá čo predložiť, preto tento
bod chcel stiahnuť z rokovania.
Ing. Pongrácz oboznámil prítomných s finančnými možnosťami a zdrojmi mesta na
tohtoročné investície a odpovedajúc primátorovi uviedol, že návrh investícií mali
poslanci dostať od primátora.
Po krátkej diskusii na návrh Ing. Néveriho poslanci vzali na vedomie poradovník
podľa návrhu komisie – príloha č.6 (11 – 0 – 0).

11.

Majetkovoprávne operácie
Návrhy uznesení predložila Mgr. Gabriela Fabulyová nasledovne :
- č.10/a – zámena nehnuteľností – schválené (11 – 0 – 0),
- č.10/b – kúpa pozemku od občana – schválené v tajnom hlasovaní (11 – 0),
- č.10/c – kúpa pozemku od občana – schválené v tajnom hlasovaní (11 – 0),
- č.10/d – zámer prenájmu pre Csemadok – schválené (11 – 0 – 0),
- č.10/e – zámer prenájmu pre Klub turistov Slimáci – schválené (11 – 0 – 0),
- č.10/f – nadobudnutie pozemkov pod skládkou na Čičovskej ceste vyvolala diskusiu.
Ing. Pongrácz namietol, že na komisii bol iný návrh. Výsledkom diskusie
poslanci schválili „Zámer“ nadobudnutia predmetných nehnuteľností
(11 – 0 – 0).

12.

Voľné návrhy
Ing. Kornélia Laposová predložila návrhy na rozpočtové opatrenia :
- č.11/a/1 – na odmenu zamestnanca mimopracovného pomeru. Poslanci v diskusii
namietli na základe čoho bola vyplatená odmena za prvé 2 mesiace, že sa
jedná zase o dodatočné schválenie. Pán primátor uviedol, že konal v rámci
vlastných kompetencií v záujme ochrany majetku mesta. Ing. Kórósi
uviedol, že komisia finančná a správy mestského majetku neodporúča.
Predložený návrh nebol schválený (0 – 11 – 0).
- č.11/a/2 – zvýšenie rozpočtu na štúdie, projekty komisia výstavby neodporúča –
neschválené (0 – 9 – 2)
- č.11/a/3 – 30 000,-€ na likvidáciu čiernych skládok – bol schválený (11 – 0 – 0)
- č.11/a/4 – rekonštrukcia vstupnej časti areálu vojnového cintorína – schválené
(11 – 0 – 0)
- č.11/a/5 – predložený návrh na presúvanie nákladov medzi položkami na školenia –
nebol schválený (1 – 8 – 2)
- č.11/b - odmena hlavnému kontrolórovi za rok 2018 bola v tajnom hlasovaní
určená vo výške 4,90%
Pán primátor predložil návrh č.12/a,b na odvolanie bývalých poslancov
a zamestnancov v školských radách a vymenovať nových delegátov zriaďovateľa.
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počtu delegátov a voľbu nových delegátov zriaďovateľa podľa prílohy č.7.
Predložené návrhy a).,b). a c) boli schválené (11 – 0 – 0).
Na návrh pána primátora č.13/a zastupiteľstvo zvolilo v tajnom hlasovaní pána
Dezidera Kosára za prísediaceho pri Okresnom súde (11 – 0).
Návrh č.14/a o predloženie žiadosti o podporu na zatepľovanie budovy „Ister“ bol
schválený (11 – 0 – 0).
Na otázku Ing. Pongrácza pán primátor informoval, že na túto budovu padlo
rozhodnutie podľa odporúčania komisie.
Návrh č.15/a o schválenie stanov zoskupenia ARRABONA EGTC bol schválený
(11 – 0 – 0).
Nasledovali poslanecké návrhy.
Ing. Pongrácz predložil návrh na zmenu Zásad odmeňovania, čl. 2 a 4 podľa prílohy
č.8.
Predložený návrh uznesenia bol schválený (9 – 1 – 0).
Návrhy skupiny poslancov, predložené Ing. Pongráczom na odvolanie všetkých
konateľov spoločností mesta, dočasné vymenovanie niektorých do 30.apríla a výzva
primátorovi dodržať pôvodné uznesenia v tejto veci podľa prílohy č.9 boli schválené
(10 – 0 – 0).
Návrh p. Barcziho na zvolanie neplánovaného zasadnutia MsZ o mestských
spoločnostiach za prítomnosti konateľov a členov dozorných rád dňa 17.4.2019
o 17.00 hod. – bol schválený (11 – 0 – 0).
Ing. Róbert Lenče predložil návrh vo veci odčerpávania žúmp podľa prílohy č.10.
Pán primátor informoval, sa zaoberá touto problematikou, Ing. Pivodová oboznámila
prítomných povinnosťami mesta, právnických osôb ako aj prevádzkovateľov
žumpárov (odčerpávačov žúmp)
Tento návrh bol schválený (11 – 0 – 0), ako aj ďalšie návrhy Ing. Lenčeho vo veci
cyklotrasy, resp. II.etapy parkoviska pri Základnej škole B.Bartóka podľa prílohy č.11
(11 – 0 – 0).
Mgr. Norbert Rudický navrhol uložiť hlavnému kontrolórovi vykonať kontroly podľa
prílohy č.12.
Tento návrh bol schválený (11 – 0 – 0).
Pán Jozef Sziszák predložil návrh na zrušenie uznesenia o pôžičke 80 000,-€ pre TSM.
Tento návrh bol schválený (10 – 1 – 0) ako aj návrh na zadováženie projektovej
dokumentácie na zlepšenie dopravnej situácie na komunikáciách mesta (11 – 0 – 0).

-9Na konci tohto programového bodu Ing. Pongrácz predložil rozpočtové opatrenie na
zvýšenie rozpočtu na údržbu mestského rozhlasu v Ižope o 3 000,-€.
Tento návrh bol schválený (11 – 0 – 0).

13.

Diskusia
Pán poslanec Daniel Barczi prečítal list Mgr. Attilu Puskása primátorovi o sklamaní
v nekomunikácii pri tvorbe nového čísla Veľkomederského hlásnika a o členstve
v redakčnej rade (príloha č.13).
Pán primátor uznal chyby pri tvorbe nového čísla Hlásnika a mieni to prediskutovať
v redakčnej rade v pondelok.
Aj Ing. Pongrácz sa vzdal členstva v redakčnej rade. Takúto komunikáciu považuje za
neprijateľnú, viackrát žiadal zvolanie redakčnej rady, neúspešne. Namietol aj jednanie
s bývalým šéfredaktorom, ktorému ani neoznámili, že už nerátajú s jeho prácou.
Mgr. Hodosi kritizoval jazykové chyby v predmetnom čísle Hlásnika.
Pán primátor vyslovil presvedčenie, že nasledujúce číslo už bude kvalitnejšie
a redakčná rada nebola zvolaná z dôvodu časovej tiesne.
Ing. Pongrácz ešte dodal, že vlastne ani nepoznajú nového šéfredaktora.
Pani učiteľka Gyöngyi Smola sa posťažovala na množstvo negatívnej energie medzi
činiteľmi samosprávy, takto sa nedá pracovať.
Požiadala ďalej merač rýchlosti na Bratislavskú ulicu, aj keď nie je naša, vypratať
a vymaľovať autobusovú stanicu, zriadiť ohrieváreň pre bezdomovcov, obnoviť
pohotovosť na Poliklinike a umiestniť smetné koše v oblasti Tesco – Lidl.
Pán Majerský požiadal písomné stanovisko od pána primátora na svoje otázky podľa
prílohy č.14 vo veci protizákonnosti notárskej zápisnice a nájomných zmlúv na
mestské byty. Pán primátor poznamenal, že dôvodom výberu dunajskostredského
notára na vypracovanie notárskych zápisníc bola skutočnosť, že notár vo Veľkom
Mederi je drahší.
JUDr. Lojkovič poukázal na formálne chyby pri zahájení rokovania, chýbali mu
konatelia spoločností, školenie o samospráve namiesto poslancov odporučil
primátorovi, vyslovil presvedčenie, že mestský úrad mal funkčnú organizačnú
štruktúru, na aplikácii sa uvádzajú mená zosnulých chybne, opakovane sa opýtal na
RTG prístroj, notársku zápisnicu považuje za protiústavnú, o protizákonnosti
spomenutých stavebných povolení môže rozhodovať len krajský stavebný úrad alebo
súd, vo veci objednaného odborníka na termálne kúpalisko a MPBH, pána Vargu
vyhlásil, že je to ten pán, ktorý kedysi povolil p. Meliškovi nepovolený odber
termálnej vody, upozornil, že ak udá mestský podnik, primátor vlastne udá sám seba.
Pán primátor odvetil, že po predchádzajúcom vedení zdedil 80 000,-€ nedoplatky na
nájomnom a nie je tvorený fond opráv na mestské byty.
Vo veci RTG prístroja uviedol, že má znalecký posudok o tom, že na predmetný stroj
neexistuje garancia na údržbu.
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Pán Vladislav Kmeť, bývalý šéfredaktor Hlásnika vyslovil sklamanie v komunikácii
s primátorom.
Pán Juríček namietol, prečo ešte Ing. Dobis nebola odvolaná z funkcie, nech sa k tomu
nabudúce vyjadrí hlavný kontrolór, zopakoval požiadavku nespoplatniť nové
parkovisko pri kotolni, zriadiť parkovacie miesta pre telesne postihnutých a vyzval
predchádzajúcich primátorov, aby pomáhali novému.
Pán Révész upozornil, aby sa pri čistení mesta nevenovalo len centru mesta, aby pri
predkladaní návrhov odzneli konkrétnejšie informácie v záujme odsúhlasenia návrhov
a navrhol pánovi primátorovi zvážiť na koho radu dá.
Pán Horváth vyslovil spokojnosť s vymenovaním nového zástupcu primátora na plný
úväzok, naopak nespokojnosť s dianím okolo nového čísla Hlásnika,
o nesprevádzkovaní už zakúpeného RTG prístroja, veď kvôli tomu údajne dvaja lekári
chcú odísť, nesúhlasí s predajom starej a výstavbou novej polikliniky a ani
s odpoveďami prisľúbenými písomne, pretože sa to občania nedozvedia.
Pán primátor uviedol, že o predaji polikliniky nepadla reč a ukončil diskusiu.

14.

Záver
Pán primátor poďakoval za účasť a uzavrel rokovanie.

Gergő Holényi
primátor mesta

