Zápisnica
napísaná z 12. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 16.12.2020

Predsedajúci :

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

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

Ing. Peter Balázs
Jozef Sziszák

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

Otvorenie
Pán primátor privítal prítomných a konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Informoval, že riadne zasadnutie je aj slávnostným, pretože sa odovzdá najvyššie
mestské ocenenie Pro Urbe.
Za overovateľov zápisnice určil Ing. Petra Balázsa a p. Jozefa Sziszáka.
Pracovné predsedníctvo bolo schválené v zložení Mgr. Ildikó Laposová a Ing. Gejza
Kórósi (8 – 0 – 0).

2.

Predloženie programu rokovania
Návrh programu podľa pozvánky bol schválený (8 – 0 – 0).
Ing. Koloman Pongrácz navrhol vynechať pôvodné programové body č. 4, 5, 8, 9, 10,
11 a 17 a následne upraviť poradie programových bodov nasledovne :
3 – Slávnostné odovzdanie ceny Pro Urbe
4 – Vyhodnotenie čerpania rozpočtu za 1. polrok 2020
5 – Rozpočet mesta na roky 2021 – 2023
6 – Návrh VZN č. 2/2020 – novela VZN č. 119 o dani za ubytovanie
7 – Návrh VZN č. 3/2020 – VZN o opatrovateľskej službe
8 – Návrh VZN č. 5/2020 – VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady
9 – Návrh VZN č. 6/2020 – VZN o určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy na
žiaka na rok 2021
10 – Návrh VZN č. 7/2020
11 – Voľné návrhy
12 – Interpelácie poslancov
13 – Diskusia
14 – Záver
Takto upravený program rokovania bol schválený (6 – 1 – 0).
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Slávnostné odovzdanie ceny Pro Urbe mesta Veľký Meder v roku 2020
Moderátorka tohto programu Mgr. Angela Sörösová predstavila ocenenú pani Julianu
Vozárikovú, predsedníčku ZO Slov. zväzu zdravotne postihnutých.
Následne pán primátor a zástupkyňa primátora odovzdali cenu Pro Urbe za rok 2020.
Pani Vozáriková poďakovala za ocenenie zastupiteľstvu, ale aj mestu, niektorým
podnikateľom a hlavne svojim členom za pomoc pri realizácii tejto neľahkej činnosti.
Pán primátor pozdravil ocenenú, poďakoval jej za dlhoročnú prácu a poprial ďalšie
úspechy.
Nasledovala krátka prestávka.

4.

Vyhodnotenie čerpania rozpočtu mesta za 1. polrok 2020
Ing. Pongrácz konštatoval, že hoci to bolo plánované, predmetný materiál nebol
predložený na zasadnutie MsZ.
Otázky položené na zasadnutí komisie neboli zo strany úradu zodpovedané, preto ich
chce položiť v rámci tohto programového bodu.
Mgr. Varga opakovane vyčítal, že od zamestnanca úradu ešte stále nedostali zápisnicu
finančnej komisie, pán primátor však odvetil, že to je problém predsedu komisie.
Po následnej výmene názorov o poskytnutí, resp. neposkytnutí informácií Ing.
Pongrácz vymenoval výhrady, otázky a neschválené zmeny pri čerpaní rozpočtu
v 1. polroku.
Ing. Pongrácz predložil návrh uznesenia – úlohu hlavnému kontrolórovi preskúmať
vymenované nedostatky pri čerpaní rozpočtu.
Pán primátor túto diskusiu a uznesenie nepovažoval za patriacu k programu, a žiadal
pána Pongrácza aby uznesenie predložil medzi voľnými návrhmi, preto mu skočil do
reči a dal hlasovať Ing. Pongráczovi odňať slovo s výsledkom (0 – 1 – 7).
Následne na návrh Ing. Balázsa zastupiteľstvo odňalo právo vedenia zasadnutia
(6 – 2 – 0).
Rokovanie ďalej viedla zástupkyňa primátora, Mgr. Ildikó Laposová.
Úloha hlavnému kontrolórovi preskúmať vymenované nedostatky pri čerpaní rozpočtu
bola schválená (8 – 0 – 0).
Podľa pána primátora poslanci v tomto bode programu sa mali uzniesť
„Vyhodnotenie čerpania rozpočtu za 1. polrok 2020“ ako bol predložený programový
bod, po krátkej diskusii sa však poslanci vyjadrili jednoznačne, že nemienia prijímať
iné uznesenia.

5.

Rozpočet mesta na roky 2021 – 2023

-3Návrh rozpočtu (príloha č. 1) predložila spracovateľka, pani Zuzana Borsányiová.
Pán hlavný kontrolór informoval o svojom stanovisku (príloha č. 2) a navrhol
predložený materiál schváliť.
Mgr. Albin Varga informoval, že rozpočet navrhuje schváliť s pozmeňujúcimi
návrhmi finančnej komisie. Podstata rozpočtu sa nemení – ostane vyrovnaným.
Ing. Pongrácz predložil návrh rozpočtu podľa prílohy č. 8 a informoval o odlišnostiach
oproti návrhu mestského úradu.
Stanovisko hlavného kontrolóra zastupiteľstvo vzalo na vedomie (8 – 0 – 0).
Návrh poslancov na rozpočet mesta podľa prílohy č. 8 bol schválený (8 – 0 – 0).

6.

Návrh VZN č. 2/2020 – novela VZN č.119 o dani za ubytovanie
Materiál (príloha č. 3) predložila spracovateľka, Mgr. Gabriela Fabulyová.
Odpovedajúc na otázky uviedla, že ak sa schváli, individuálne vyúčtovanie dane
nebude možné len v prípade zrušenia činnosti.
Predložený materiál nebol schválený (1 – 5 – 3).

7.

Návrh VZN č. 3/2020 – o opatrovateľskej službe
Materiál (príloha č. 4) predložila Mgr. Laposová ako predsedníčka sociálnej komisie.
Upozornila, že v záverečných ustanoveniach je číslo zrušeného VZN správne 170 a že
materiál má nadobudnúť účinnosť od 1.3.2021.
Dodala, že predmetné zvýšenie príspevku navrhla sociálna komisia a je nižšia než
pôvodný návrh úradu.
Pán primátor dodal, že už 3,5 roka nebolo toto VZN prehodnotené.
Zvýšenie aj vyššie by bolo odôvodnené a prispelo by ku skvalitňovaniu a udržaniu
tejto služby.
Mgr. Laposová informovala o konkrétnych nákladoch mesta na opatrovateľskú službu
a upozornila, že od poslednej novelizácie VZN značne narástla aj minimálna mzda.
Poslanci sa vyslovili za pokračovanie v tejto službe, ale prípadne zabezpečiť zvýšené
náklady z iných zdrojov, preto navrhli o tom rozhodovať neskoršie.
Pán primátor stiahol tento materiál z rokovania.

8.

Návrh VZN č. 5/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
Materiál (príloha č. 5) predložila spracovateľka Mgr. Gabriela Fabulyová.
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náklady na zavedenie triedenia kuchynského odpadu, naviac už aj teraz uhrádza mesto
náklady za neplatičov vo výške cca 20% vyrubených nákladov, čo je v rozpore
s právnou úpravou.
V diskusii odzneli názory, že na sídliskách sa neseparuje v dostatočnej miere, pán
primátor konštatoval, že celý systém hospodárenia s odpadom na Slovensku bude
treba zmeniť, plánované je to od roku 2023.
Ing. Balázs sa opýtal, či jeho pozmeňovací návrh bol zapracovaný, Mgr. Fabulyová
však upozornila, že ten návrh nestačí na vykrytie nákladov.
Po krátkej diskusii sa hlasovalo najprv o pozmeňujúcom návrhu Ing. Balázsa.
Tento návrh nebol schválený (3 – 7 – 0).
Následne nebol schválený ani pôvodný materiál (3 – 6 – 1).
Pán primátor upozornil, že neschválením predloženého návrhu dôjde k porušeniu
zákona.

9.

Návrh VZN č. 6/2020 o určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy na žiaka na rok
2021
Materiál (príloha č. 6) predložila Mgr. Ildikó Laposová.
V súvislosti s týmto materiálom Ing. Pongrácz poukázal na neúmerne vysokú sumu
3,27 € za obed v produkcii prevádzkovateľa kuchyne Obchodnej akadémie. Navrhuje
preto, aby Zákl. škola B.Bartóka prevzala prevádzkovanie školskej jedálne.
V predloženom návrhu VZN navrhol v prílohe č. 1 zmeniť príspevok 1,77 € na 1,97 €,
čím sa znížia náklady rodičov o 20 centov.
Takto upravený návrh – VZN č. 216 bol schválený (10 – 0 – 0).

10.

Návrh VZN č. 7/2020 – novela VZN č. 208
Materiál (príloha č. 7) predložila Mgr. Ildikó Laposová. Informovala, že novelou sa
prispôsobí VZN novej právnej úprave.
Na návrh Ing. Pongrácza bola z textu vyškrtnutá povinnosť úhrady do pokladne
v hotovosti.
Takto upravený materiál – VZN č. 217 bol schválený (10 – 0 – 0).

11.

Voľné nárhy
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audítorov.
Po krátkej diskusii na návrh Ing. Pongrácza bolo toto uznesenie stiahnuté z rokovania
(9 – 2 – 0).
Návrh na financovanie výmery strešnej konštrukcie na bytovom dome z rezervného
fondu mesta – návrh č. 20/a,b odôvodnil pán primátor havarijnou situáciou.
Uvedená suma je výsledkom verejného obstarania.
Pán Sziszák namietol, že poslanci znovu neboli prizvaní k otváraniu obálok, pán
primátor však uviedol, že všetko prebehlo elektronicky a poslanci majú prístup
k portálu, a môžu stiahnuť všetky dôležité informácie z ERANETu.
Po následnej výmene názorov predložený návrh nebol schválený (4 – 3 – 4).
Návrh rozpočtového opatrenia č. 21/a predložila p. Borsányiová. Na návrh
Ing. Pongrácza sa hlasovalo len o časti týkajúcej sa priemyselného parku.
Takto upravené uznesenie bolo schválené (11 – 0 – 0).
Pán primátor informoval, že sa mu podarilo kontaktovať právnika na zastrešenie OVS
predaja priemyselného parku.
Jeho návrh uznesenia (príloha č. 9) by nahradil uznesenie č. 5-MsZ/2020-7/a,b,c
v tejto veci.
V diskusii k tomuto uzneseniu Mgr. Varga navrhol ÚZ za posledné 3 roky zmeniť na
5 rokov, v bode 7/m sa určilo 60 dní na úhradu kúpnej ceny a poslanci požiadali
doplniť v bode 9/c číslo znaleckého posudku.
Takto upravené uznesenie bolo schválené (11 – 0 – 0).
Ing. Koloman Pongrácz predložil návrh uznesenia na ukončenie nájmu podľa prílohy
č.10.
Tento návrh bol schválený (10 – 0 – 0).
Pán Karol Nagy predložil návrh na vypracovanie zámeru prenájmu
poľnohospodárskeho pozemku pre doterajšieho nájomcu Poľnohospodárske družstvo
Sokolce.
Predložený návrh bol schválený (11 – 0 – 0).
Ing. Pongrácz predložil návrh (príloha č.11) rozpočtovej operácie na prevod
neposkytnutých dotácií na investície.
Predložený návrh bol schválený (11 – 0 – 0).
Ing. Pongrácz predložil návrh, v ktorom zastupiteľstvo žiada primátora zvolať
zasadnutie dňa 28. decembra 2020 o 17.00 hod.
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12.

Interpelácie poslancov
Pán Nagy sa opýtal, či sa už našiel prevádzkovateľ mestského rozhlasu a požiadal
schváliť zriadenie oznamovacej tabule v Ižope pri materskej škole.
Ing. Balázs sa opýtal, prečo nebolo odstránené smetie z pozemku na Železničnej ulici
podľa rozhodnutia úradu životného prostredia. Pán primátor to odôvodnil chýbajúcimi
finančnými prostriedkami, Ing. Balázs však ja kokot upozornil, že čím neskoršie bude
likvidované, o toľko to bude drahšie a požiadal odôvodnenie od primátora ?písomne?
Ing. Balázs sa opýtal, prečo sa nepodpísala schválená zmluva o IBV Okočská, pán
primátor uviedol, že ešte sa k tomu nedostal a odpovedajúc na ďalšiu otázku ohľadne
obťažovania zamestnancov prednostom úradu uviedol, že je to v štádiu šetrenia.
Ohľadne medializovanej kauzy obťažovania žiakov učiteľom Základnej školy
J.A.Komenského pán primátor informoval, že je v kontakte s riaditeľmi základných
škôl a konzultoval aj s políciou. Zverejnil výzvu, aby podobné prípady občania
nahlásili riaditeľom alebo priamo nemu. Zdôraznil, že ide o kolektívnu zodpovednosť
nás všetkých.
Odpovedajúc Mgr. Vargovi informoval, že na prednostu obdržal dve písomné a tri
ústne sťažnosti.
Pán Barczi sa opýtal, prečo neboli odstránené nebezpečné betónové panely pri
likvidovanom ihrisku na sídlisku Komárňanská a prečo neboli vymaľované parkoviská
na sídliskách.
Pán primátor informoval, že tie panely ešte využijú pri vybudovaní komunitnej
záhrady a na vymaľovanie parkovacích miest neboli peniaze.
Reagujúc na skeptické pripomienky niektorých poslancov ohľadne prevádzkovania
a udržateľnosti takého zariadenia pani Sobeková, iniciátorka tohto projektu vyslovila
sklamanie nad pesimizmom poslancov.
Pán primátor doplnil, že sa jedná o pilotný projekt konzultovaný s obyvateľmi sídliska
a vyslovil sa k tomu optimisticky.
Pán Sziszák na záver ubezpečil, že poslanci sa len chceli informovať o projekte.

13.

Diskusia
Úvodom pán hlavný kontrolór upozornil, že zvolať zasadnutie 28. decembra možno
bude v rozpore s novými pandemickými opatreniami a pán primátor zablahoželal
bronzovému úspechu na svetovom pohári zápasníčke Zuzane Molnárovej.
Následne došlo k ostrej výmene názorov reagujúc na výzvu primátora, aby hlavný
kontrolór zareagoval na jeho otvorený list adresovaný hlavnému kontrolórovi, a aby
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mesta Veľký Meder, aby chránil mesto pred porušovaním zákona a nie opačne. Vyzval
HK, aby nepodporoval poslancov v prípadných nezákonnostiach. Poslanci odmietli
spôsob, ako primátor poučoval aj hlavného kontrolóra o povinnosti preštudovania
zákonov.
Ing. Balázs taktiež zablahoželal Zuzane Molnárovej a jej trénerovi, p. Raiszovi a na
podnet Ing. Pongrácza ich poslanci poctili potleskom.
Pán primátor poprial každému pokojné a príjemné vianočné sviatky.
Pani Alžbeta Vargová sa vyslovila kriticky k správaniu poslancov na poslednom
zasadnutí, ale dnešné už považuje za konštruktívnejšie, nech takto pracujú ďalej.
Požiadala poslancov prejaviť úctu primátorovi tým, že si vypočujú jeho správu.
Pán Tarcsi jej odvetil, že primátor bol prvý, ktorý pred časom opustil rokovanie
zastupiteľstva.
Mgr. Ildikó Laposová informovala prítomných a poďakovala, že vďaka aktivite
Dariny Sobekovej naše mesto dostalo 470 vianočných balíčkov, čo bude odovzdané
sociálne odkázaným starším občanom.

14.

Záver
Pani zástupkyňa primátora popriala pohodové sviatky a veľa radosti a uzavrela
rokovanie.

Gergő Holényi
primátor mesta

Mgr. Ildikó Laposová
zástupca primátora

