Zápisnica
napísaná z 11. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 18.11.2020 a 20.11.2020
Predsedajúci :

Gergő Holényi, primátor mesta
Mgr. Ildikó Laposová, zástupkyňa primátora

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

Mgr. Tibor Hodosi
Mgr. Albin Varga

Zapisovateľ zápisnice :

Ing. Ladislav Jankó

1.

Otvorenie
Pán primátor pozdravil prítomných a konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné
- prítomných bolo 8 poslancov.
Pracovné predsedníctvo bolo schválené v zložení Mgr. Ildikó Laposová a Ing. Gejza
Kórósi (8 – 0 – 0).
Za overovateľov zápisnice určil Mgr. Tibora Hodosiho a Mgr. Albina Vargu.

2.

Predloženie programu rokovania
Navrhnutý program rokovania podľa pozvánky bol schválený (8 – 0 – 0).
Na návrh pána Barcziho zastupiteľstvo schválilo (8 – 0 – 0) vypustiť z rokovania
programový bod č. 3 (Správy o plnení uznesení) a následne upraviť poradie
programových bodov nasledovne :
3. Hlasovanie o udelení ceny Pro Urbe
4. Interpelácie poslancov
5. Návrh VZN o dani za ubytovanie
6. Pracovná verzia rozpočtu na rok 2021
7. Majetkovoprávne operácie
8. Voľné návrhy
9. Diskusia
10. Správa primátora mesta
11. Záver

3.

Hlasovanie o udelení ceny mesta Pro Urbe
Pán primátor predložil obdržané návrhy a to návrh ZO Slovenského zväzu telesne
postihnutých na predsedníčku Júliu Vozárikovú a návrh MUDr. Margity Cyprichovej
na ZO Csemadoku vo Veľkom Mederi.
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Pán Barczi namietol, že návrhy neboli prediskutované v komisii podľa VZN, ale nech
sa o tom rozhodne dnes a verí, že cena bude odovzdaná riadne 15. decembra.
Výsledkom tajného hlasovania zastupiteľstvo udelilo cenu mesta Pro Urbe pani Júlii
Vozárikovej (8 – 1).
Pán primátor jej zablahoželal a prisľúbil vykonať slávnostné odovzdanie
15. decembra.

4.

Interpelácie poslancov
Ing. Balázs požiadal o informáciu, prečo, na základe čoho a za akých okolností
menoval druhého konateľa Termál s.r.o., neznámeho pána Orešanského.
Pán primátor uviedol, že cieľom je záchrana kúpaliska, že nový konateľ má skúsenosti
s riešením krízových situácií vo veľkých firmách a je zbehlý aj na najvyšších úradoch
a že sa k nemu dostal vďaka svojim osobným kontaktom.
Je to jeho rozhodnutie, preto aj pri rokovaní s dvomi konateľmi nežiadal prítomnosť
poslancov ani členov dozornej rady.
Ing. Balázs konštatoval, že ide o ďalšie svojvoľné menovanie konateľa mestskej
spoločnosti – už vlastne týždeň pred spomínaným rokovaním ho pán primátor
zaregistroval v obchodnom registri.
Ing. Néveriho by tiež zaujímalo, prečo práve jeho, akou cestou sa k nemu dostal a či
vie pán primátor, čo robí alebo sa len opiera o rady takých, ktorí vedia čo chcú.
Pán primátor uviedol, že vie čo robí a to všetko za cieľom záchrany kúpaliska
a pridružených podnikateľských aktivít v meste.
Ing. Néveri poznamenal, že tým pádom primátor v jednej osobe vie všetko lepšie než
skúsený konateľ spoločnosti, členovia dozornej rady a poslanci spolu.
Ing. Balázs uviedol, že aj poslanci sa starali o Termál, prijali uznesenia, schválili
peniaze, len primátor to neplnil a aj Ing. Križan urobil všetko a úspešne pre
preklenutie finančnej krízy v Termál s.r.o.
Mgr. Varga sa opýtal primátora, že ešte aké nové funkcie plánuje v tejto finančnej
kríze.
Nasledovala výmena názorov, kto čo vykonal pre mesto v uplynulom období, pán
primátor prisľúbil o tom referát, Mgr. Varga ho žiadal poslať to písomne.
Pán Barczi odmietol tvrdenie primátora, že dozorné rady nepracujú, naopak tvrdil, že
pravidelne predkladali návrhy primátorovi, len on nereagoval a odmietol aj tvrdenie,
že zabŕdli do zmluvy o rozdelení termálnej vody, súdu bolo postúpené menovanie
konateľa.
Mgr. Varga sa opýtal, kedy dostanú polročnú účtovnú uzávierku, mali to dostať do 90
dní po polroku.
Pán primátor to požiadal vyžiadať písomne, Mgr. Varga však uviedol, že je to
v zápisnici finančnej komisie, pravdou je, že vlastne ešte ani to nedostali od
povereného zamestnanca úradu.
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Ing. Balázs sa opýtal, kedy bude vyhotovená vianočná výzdoba mesta a nech sa to
riadne objedná u TSM.
Aj Mgr. Hodosi namietol, že primátor vynecháva poslancov a členov dozornej rady
z tak závažných rozhodnutí ako menovanie konateľov a opýtal sa, za akú činnosť
JUDr. Nyílfa u TSM dostáva plat, keďže sa v podniku nezdržuje.
Pán primátor uviedol, že svoj okruh práce vie vykonávať zo svojej kancelárie
v Dunajskej Strede.
Na otázku Mgr. Vargu Ing. Paxián, druhý konateľ TSM vyslovil názor, že odmena
JUDr. Nyílfu nie je úmerná vykonanej práci.
Mgr. Varga sa opýtal na vypísanie verejnej súťaže na priemyselný park, pán primátor
uviedol, že to na pracovnom stretnutí poslancov vysvetlí, aké sú problémy so
schváleným uznesením v tejto veci.
Odpovedajúc p. Nagyovi pán primátor informoval, že sa ešte nenašla údržbárska firma
na správu mestského rozhlasu a že vo veci prenájmu poľnohospodárskych pozemkov
dôvodom je transparentnosť – všetko musí ísť na verejnú súťaž.
Odpovedajúc p. Barczimu pán primátor informoval, že na sídl. Komárňanská namiesto
odstránených betónových a kovových dielov už nefunkčného detského ihriska sa
z dotácie vyhotoví komunitná záhrada . Kvôli počasiu sa v tom v poslednom
mesiaci nekonalo, ale verí, že na jar sa to vybuduje.
Pán Barczi odporučil dovtedy to aspoň ohradiť.
Pán Nagy tlmočil požiadavku občanov o kontajnery na papier a plasty na sídlisku
a upozornil, že vyznačenie staveniska pri hasičskej stanici v Ižope ešte nezabráni
prípadným nehodám.
Odpovedajúc p. Sziszákovi, prečo nie sú na programe plánované správy mestských
podnikov, pán primátor uviedol, že to teraz nepovažuje za dôležité.
Na konci tohto programového bodu odpovedajúc Mgr. Hodosimu informoval, že na
hasičskej stanici v Ižope je namontovaný elektromer a 2 vykurovacie telesá
a pripravuje sa vybetónovanie vstupnej časti.

5.

Návrh VZN č. 2/2020 – novela VZN o dani za ubytovanie
Pán primátor informoval, že návrh (príloha č. 1) má umožniť využitie väčšieho
množstva zakúpených „kupónov“ ubytovateľmi aj v roku 2021.
Po krátkej diskusii na návrh Mgr. Vargu zastupiteľstvo stiahlo z rokovania predložený
materiál (9 – 0 – 0).
Pán primátor na čas prerokovania ďalšieho programového bodu odovzdal
Mgr. Laposovej právo viesť rokovanie.
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6.

Pracovná verzia rozpočtu mesta na rok 2021
Pripravený materiál podľa prílohy č. 2 predložila spracovateľka, pani Zuzana
Borsányiová.
Mgr. Varga informoval, že finančná komisia ešte o tom nerokovala, navrhol to vziať
na vedomie, zverejniť a následne prerokovať.
Predložený pracovný materiál zastupiteľstvo vzalo na vedomie (9 – 0 – 0).

7.

Majetkovoprávne operácie
Pán primátor predložil návrhy uznesení nasledovne :
- 9/a – predaj pozemku na základe schváleného zámeru - schválené v tajnom hlasovaní
(9 – 0),
- 10/a – predaj pozemku na základe schváleného zámeru – schválené v tajnom
hlasovaní (10 – 0),
- 11/a – predaj pozemku na základe schváleného zámeru – schválené v tajnom
hlasovaní (10 – 0),
- 12/a – zámer prenájmu administratívnych priestorov – schválené (10 – 0 – 0),
- 13/a – prenájom týchto priestorov – schválené v tajnom hlasovaní (10 – 0),
- 14/a – zmena – upresnenie uznesenia č. 8-MsZ/2020 – 7/b – schválené v tajnom
hlasovaní (10 – 0),
- 15/a – zámer prenájmu poľnohospodárskych pozemkov (priemyselný park).
Niektorí poslanci opakovane vyslovili názor, že mohla byť predĺžená nájomná
zmluva s pôvodným nájomcom – neschválené (0 – 2 – 8),
- 16/a – zámer prenájmu poľnohospodárskych pozemkov pri Ižope.
Poslanci upozornili, že o tom už viackrát hlasovali - neschválené (0 – 2 – 8).

8.

Voľné návrhy
Pán primátor predložil návrh rozpočtového opatrenia č. 17/a/1 na vykrytie zvýšených
nákladov na energiu z ušetrených nákladov na prevádzku autobusovej linky do Győru.
Odpovedajúc Ing. Balázsovi pani Borsányiová uviedla, že túto kapitolu znížilo
zastupiteľstvo už pri schválení rozpočtu, na druhej strane šetrenie v týchto budovách
kvôli Covidu sa ukáže až pri vyúčtovaní nákladov v januári.
Mgr. Varga informoval, že finančná komisia o tom nerokovala – neschválené
(2 – 8 – 0).
Zastupiteľstvo neschválilo ani druhé rozpočtové opatrenie – návrh č. 17/a/2
(2 – 8 – 0).

-5Pán primátor predložil návrh na predkladanie žiadosti o dotáciu na kanalizáciu v Ižope
– návrh č. 18/a. Ing. Néveri upozornil, že u nás je rozostavanosť kanalizácií vyššia než
60% uvedených v podmienkach.
Pán primátor trval na tom, že sme oprávnení na účasť v tomto projekte.
Pán Sziszák podotkol, že bude rád ak sa to realizuje, ale aby pri otváraní obálok boli
prítomní aj poslanci.
Po krátkej diskusii zastupiteľstvo schválilo upravený návrh tohto uznesenia
predložený pánom Danielom Barczim (9 – 0 – 0).
Návrh primátora mesta na vymenovanie Ing. Milana Orešanského do funkcie konateľa
Termál s.r.o. nebol schválený (0 – 2 – 7).
Na návrh p. Karola Nagya zastupiteľstvo potvrdilo primátorom vetované uznesenia
č. 10-MsZ/2020-10/a a č.10-MsZ/2020-11/a (10 – 0 – 0).
Na základe návrhu šéfredaktora Veľkomederského hlásnika, pána Vladislava Kmeťa
zastupiteľstvo schválilo návrh skupiny poslancov na pozastavenie vydávania tohto
časopisu a financie z tohto programového bodu presunúť do prebytku hospodárenia
2020 (8 – 1 – 1).
Na návrh Ing. Balázsa zastupiteľstvo potvrdilo primátorom vetované uznesenie
č. 9-MsZ/2020-11/a (Výročná správa Termál s.r.o. 2019) (9 – 1 – 0).

9.

Diskusia
Pán Barczi k návrhu uznesenia o konateľovi Termál s.r.o. položil otázku, prečo o tom
dal primátor hlasovať, keď im podľa neho do toho nič nie je.
Pán primátor uviedol, že nech o tom rozhodne súd, zatiaľ postupuje podľa
občianskeho zákonníka.
Mgr. Hodosi reagujúc na celú problematiku položil otázku, prečo tam vlastne sedia
poslanci, ak ich názory primátora nezaujímajú.
Pán primátor uviedol, že o zákonnosti pri rozhodovaní by poslancov mal usmerniť
hlavný kontrolór.
Ing. Néveri na tému často vetovaných uznesení sa opýtal primátora, koľko takto
vetovaných uznesení podľa neho odporujúcich zákonu už dal preskúmať súdom
a zopakoval, že ani naďalej nerozumie, na základe akých úvah postupuje primátor tak
ako postupuje v prípade Termál s.r.o.
Pán primátor uviedol, že on vedie politiku čistého stola, štátna pomoc pre kúpalisko
len sčasti nahradí ušlý zisk a odporučil rokovať aj s inou bankou, atď.
Ing. Néveri však vyslovil názor, že primátor nevie, čo všetko vybavil Ing. Križan aj na
úrovni ministerstiev a aké dlhodobé kontakty má v Tatra Banke.
Pán primátor uviedol, že on koná na základe vôle občanov a ešte nezneužil túto
dôveru, dodal, že ešte kvôli žiadnemu udaniu nebol odsúdený.
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rôznymi skúsenosťami .
Pán Barczi reagujúc na argumentáciu, že Termál nepotrebuje schválených 200 000,- €
sa opýtal, prečo potom bol vymenovaný nový konateľ na zlepšenie finančnej situácie
podniku.
Pán primátor uviedol k ponechaniu 200 000,-€ na účte mesta, že on v prvom rade
sleduje záujmy mesta, pán Barczi však odvetil, že Termál je tiež mestským majetkom.
Mgr. Varga poznamenal, že samosprávu mesta by mali vykonávať primátor a poslanci
spoločne.
Pán primátor požiadal poslancov zdržať sa obviňovania, kým nerozhodne súd.
Na konci diskusie pán Imrich Tarcsi požiadal poslancov prevziať od neho petičné
hárky na odvolanie primátora mesta.
Pred zahájením ďalšieho programového bodu – Správa primátora – väčšina poslancov
opustila rokovaciu miestnosť, preto pán primátor konštatoval, že zastupiteľstvo sa
stalo neuznášania schopným a v zmysle zákona zvolal zasadnutie na pokračovanie na
20.11.2020 o 17.00 hod. do MsKS.

Pokračovanie 11. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 20.11.2020

10.

Správa primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta
Pán primátor konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné, prítomných je
7 poslancov.
Pán primátor predložil informácie o dianiach za posledný mesiac, 50. deň mimoriadnej
situácie.
Informoval, že sme úspešne zvládli úlohy mesta v súvislosti s 2 kolami testovania na
Covid-19.
Ďakuje občanom za vysokú účasť a za ich trpezlivý prístup, podnikateľom za pomoc,
ako napr. Hotel Termal Varga, Slovnaft, Stefarez, Condor, Vetmedica, kolegom na
úrade Mgr. Keszeghovi, p. Szajkóovi, Borsányiovej, Ing. Pivodovej ako aj 70 ďalším
dobrovoľníkom a mestskej polícii.
Pán primátor ďalej informoval, že príslušníci mestskej polície v uplynulom období
zabránili jednému požiaru, že hoci sa nekonala spoločná akcia na privítanie
novorodencov, rodičom bola odovzdaná zvyčajná pozornosť mesta.
Podobne individuálne zablahoželali jubilantom, 95 ročnému Alexandrovi Nagyovi
a 90 ročnému Árpádovi Cseke, Márii Víghovej, Ilone Nagyovej, Irén Szoboszlaiovej,
Ilone Lengyelovej a Margite Csölleovej.
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ako zvyčajne, nebudú však trhy a aj zapálenie adventných sviečok plánuje bez publika.
Na konci svojej správy ešte informoval, že dňa 16. novembra SAD odovzdalo mestu
2 autobusy v bezchybnom technickom stave, sú zaparkované v areály termálneho
kúpaliska na dobre stráženom mieste, o ich prevádzkovaní sa rozhodne pri
schvaľovaní rozpočtu na rok 2021.
Reagujúc na informáciu Mgr. Vargu, že súd považuje za neplatné vymenovanie
JUDr. Nyílfu za konateľa TSM bez rozhodnutia zastupiteľstva, pán primátor požiadal
o tom informovať, až sa stane rozsudok súdu právoplatným.
Pán Barczi by očakával správu o činnosti úradu a požiadal primátora kontaktovať pána
Orešanského, pretože Ing. Križanovi neberie telefón.
Pán primátor uviedol, že prednesená správa o činnosti odzrkadľuje aj prácu mestského
úradu.
Správu primátora mesta zastupiteľstvo vzalo na vedomie (5 – 2 – 0).

11.

Záver
Pán primátor poďakoval za účasť, informoval, že nasledujúce zasadnutie plánuje
zvolať na 2. decembra a uzavrel rokovanie.

Gergő Holényi
primátor mesta

Mgr. Ildikó Laposová
zástupca primátora

