Zápisnica
napísaná z 1. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 8.1.2021
Predsedajúci :

Gergő Holényi, primátor mesta

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

Ing. Peter Balázs
Jozef Sziszák

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

Otvorenie
Pán primátor pozdravil prítomných a konštatoval, že zasadnutie zvolané na základe
žiadosti poslancov je uznášaniaschopné.
Za overovateľov vymenoval p. Jozefa Sziszáka a Ing. Petra Balázsa.
Pracovné predsedníctvo bolo schválené v zložení Ing. Gejza Kórósi a Mgr. Ildikó
Laposová (11 – 0 – 0).

2.

Predloženie programu rokovania
Program rokovania podľa pozvánky bol schválený (11 – 0 – 0).
Pán primátor uviedol, že ak zastupiteľstvo netrvá na zaradení samostatného
programového bodu, predloží majetkovoprávne operácie pripravené už na decembrové
zasadnutie v rámci voľných návrhov.

3.

Kontrola plnenia uznesení MsZ a správa o kontrolnej činnosti
Pán hlavný kontrolór predložil správu o kontrole plnenia uznesení k decembrovému
zasadnutiu MsZ (príloha č. 1).
Predložený materiál zastupiteľstvo vzalo na vedomie bez diskusie (11 – 0 – 0).
Zastupiteľstvo vzalo na vedomie (11 – 0 – 0) aj správu o kontrole vyúčtovania dotácií
za rok 2018 (príloha č. 2).
Ing. Pongrácz navrhol v časti voľné návrhy schváliť plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra – taktiež materiál pripravený na decembrové zasadnutie MsZ.

-24.

Interpelácie poslancov
Odpovedajúc p. Nagyovi pán primátor informoval, že sa našla vhodná informačná
tabuľa pre Ižop. Je potrebné ju trochu zrekonštruovať a následne bude umiestnená
podľa požiadaviek mestskej časti.

5.

Voľné návrhy
Pán primátor predložil majetkovoprávne operácie :
- návrh č. 4/a,b – zámer predaja majetku – domu a pozemku v dlhoročnom nájme
ZO Slov. rybárskeho zväzu – schválený (11 – 0 – 0),
- návrh č. 5/a,b,c – predaj týchto nehnuteľností pre Občianske združenie VIZA
- schválený (11 – 0 – 0),
- návrh č. 6/a – zámer predaja 62 m2 pozemku ako dodatočné usporiadanie pozemku
- schválené (11 – 0 – 0),
- návrh č. 7/a – predaj tohto pozemku p. Róbertovi Vargovi – schválené v tajnom
hlasovaní (11 – 0),
- návrh č. 8/a – zmena uznesenia č. 11-MsZ/2020-10/a – schválené v tajnom hlasovaní
(11 – 0).
Mgr. Albin Varga ako predseda finančnej komisie predložil návrh na zrušenie
schváleného a schválenie nového rozpočtu mesta s rovnakým výsledkom, nakoľko
mestský úrad upozornil na chyby v počtoch v tabuľkovej časti.
Predložený opravený rozpočet (príloha č. 3) bol schválený (11 – 0 – 0).
Ing. Pongrácz predložil návrh na potvrdenie primátorom vetovaných uznesení
č. 12-MsZ/2020-14/a, 15/a a 16/a zo 16.12.2020.
Predložený návrh bol schválený (8 – 3 – 0).
Ing. Pongrácz predložil návrh – zámer na predaj 89 m2 v súčasnosti neudržiavaného
pozemku na konci Lesnej ulice.
Predložený návrh bol schválený (11 – 0 – 0).
Ing. Balázs predložil návrh na upresnenie uznesenia o odkúpení komunikácií
a spevnených plôch IBV Okočská cesta II od Transbeton plus s.r.o. za 1,-€ - doplniť
o Termín do 15 dní od schválenia.
Tento návrh bol schválený (11 – 0 – 0).
Na konci tohto programového bodu zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021 (príloha č. 4) (11 – 0 – 0).

6.

Diskusia
Na podnet Mgr. Vargu pán primátor informoval o testovaní a pripravenosti školských
zariadení zahájiť výuku. Informoval, že na základe rokovaní na príslušných úradoch

-3–
testovanie na základných školách sa uskutoční 1-2 dni pred zahájením výuky.
Materské školy sa otvárajú od 12. januára. V materskej škole slovenskej sa už
testovali, každý z personálu má výsledok negatívny.
V materskej škole maďarskej prebehne testovanie cez tento víkend. Bude fungovať aj
školská družina spoločná pre obe školy a to v priestoroch Základnej školy
J.A.Komenského.
O plošnom testovaní sa ešte nerozhodlo, nedostali sme ani materiál.
Pán hlavný kontrolór navrhol hlasovať hoci elektronicky o pláne zasadnutí MsZ.
Pán primátor uviedol, že keďže sa nejedná o majetkovoprávne operácie ani o rozpočet,
nevidí v tom problém.

7.

Záver
Pán primátor poďakoval za účasť, poprial každému šťastný nový rok a uzavrel
rokovanie.

Gergő Holényi
primátor mesta

