Zápisnica
napísaná z 2. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 3.3.2021

Predsedajúci :

Gergő Holényi, primátor mesta

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

Mgr. Tibor Hodosi
Jozef Sziszák

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

Otvorenie
Pán primátor pozdravil prítomných a konštatoval, že zasadnutie ani po pol hodine
čakania nie je uznášaniaschopné, preto po dohode s prítomnými poslancami oznámil,
že pokračovanie 2. zasadnutia zvolá na 10. marca od 16.00 hod.

Pokračovanie 2. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 10.3.2021
Pán primátor pozdravil prítomných a konštatoval, že zasadnutie zvolané v náhradnom
termíne preto, lebo v pôvodnom termíne bolo prítomných len 6 poslancov, je
uznášaniaschopné.
Zároveň požiadal prítomných, aby si uctili minútou ticha nezvyčajne veľký počet
zosnulých za uplynulé 2 mesiace, menovite László Rostása, Františka Szabóa a László
Horvátha.
Pán primátor za overovateľov zápisnice určil p. Jozefa Sziszáka a Mgr. Tibora
Hodosiho.
Pracovné predsedníctvo bolo schválené v zložení Mgr. Ildikó Laposová a Ing. Gejza
Kórósi (7 – 0 – 0).
2.

Predloženie programu rokovania
Program rokovania podľa pozvánky bol schválený (7 – 0 – 0).
Pán primátor s odôvodnením, že minulý týždeň poskytol správu o dianiach
v uplynulých mesiacoch káblovej televízii navrhol stiahnuť z rokovania bod č. 4
programu – Správa primátora.

-2–
Tento návrh bol schválený (7 – 0 – 0).
Poslanci sa dohodli, že správu náčelníka mestskej polície berú na vedomie, aj za jeho
ospravedlnenú neprítomnosť.

3.

Kontrola plnenia uznesení a správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Správa o kontrole plnenia uznesení nebola predložená a správu o kontrolnej činnosti
za rok 2020 (príloha č.1) zastupiteľstvo schválilo bez diskusie (7 – 0 – 0).

4.

Interpelácie poslancov
Ing. Balázs sa opýtal, akými opatreniami zabránime ďalším vlámaniam na štadióne.
Pán primátor informoval, že problematická časť sa uzavrie a zintenzívni sa
hliadkovanie mestskou políciou. Kvôli slabému signálu prevádzkovanie kamerového
systému v tejto oblasti by bolo momentálne neúčinné.
Odpovedajúc Ing. Balázsovi ohľadne skládky smetia pri osade Šarkaň informoval, že
už o tom rokoval s miestnym poľovníckym zväzom a poveril referát životného
prostredia zahájiť konanie a podať trestné oznámenie.
Neskôr, až to pandemická situácia dovolí, plánuje zorganizovať zber smetia.
Pán Barczi upozornil taktiež na skládku smetia na Okočskej ceste pri sociálnych
bytoch a znečistenie okolia Táborskej ulice pri firme Webasto od zriadenia mobilného
odberného miesta v tomto podniku.
Pán primátor uznal, že problém so skládkou pri sociálnych bytoch na Jahodovej ulici
pri Okočskej pretrváva už 2 roky. Dosiahol len menšie úspechy, plánuje však zvýšiť
fond opráv tam bývajúcich, aby odstránenie tejto skládky nezaťažovalo rozpočet
mesta.
Problematika pri firme Webasto je tiež známa, už s nimi rokoval, prisľúbili prísnejší
dohľad a plánujú aj pre kamióny vytvoriť novú príjazdovú cestu, aby toľko
nezaťažovali Táborskú ulicu.
Mgr. Varga sa opýtal, prečo ešte záverečný účet mesta za rok 2019 nie je zverejnený
na webstránke MVSR .
Pani Zuzana Borsányiová informovala, že zo strany mesta bol tento dokument nahratý
do RISAM dňa 20. decembra, prečo sa to nezverejnilo už nie je na nás, ale
poinformuje sa.
Mgr. Varga požiadal informovať poslancov až sa to vyrieši.

5.

Správa o činnosti mestskej polície za rok 2020
Správu náčelníka mestskej polície (príloha č.2) vzalo zastupiteľstvo na vedomie bez
diskusie (9 – 0 – 0).
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6.

Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na 1. polrok 2021
Pracovné predsedníctvo predložilo pozmeňovací návrh (príloha č. 3) zaslaný Ing.
Pongráczom a to vynechať z materiálu už absolvované zasadnutia ako aj plánované na
17. marca, ďalej správu konateľov na májovom zasadnutí, naopak pridať voľbu
hlavného kontrolóra na júnovom zasadnutí.
Takto upravený plán zasadnutí bol schválený (9 – 0 – 0).

7.

Majetkovoprávne operácie
Pán primátor predložil návrhy uznesení :
- 7/a –

určenie prevodu nehnuteľnosti
Pán Barczi navrhol namiesto „určuje“ použiť „schvaľuje zámer“.
Mgr. Varga informoval, že nakoľko nedostali doplňujúce informácie,
finančná komisia neodporúča, Ing. Kórósi navrhol stiahnuť z rokovania.
Tento návrh bol schválený (9 – 0 – 0).
- 8/a,b – určenie prevodu 18 + 28 m2 pozemku
Pán primátor informoval, že na pozemku sa nachádza neidentifikovaná garáž,
preto o predaji v bode b/ neodporúča hlasovať.
Mgr. Varga uviedol, že tento návrh nebol predložený finančnej komisii, preto
odporúča stiahnuť z rokovania.
Tento návrh bol schválený (9 – 0 – 0).
- 9/a – prenájom priestorov polikliniky so súčasným nájomníkom po zmene názvu
firmy.
Finančná komisia odporúča – schválené (9 – 0 – 0).
- 10/a – zámer prenájmu bývalého pavilónu vzpieračov pre športový klub Fighterbulls
Finančná komisia odporúča – schválené (9 – 0 – 0).
- 11/a, 12/a, 13/a a 14/a – zmena už schválených uznesení podľa požiadaviek
katastrálneho úradu – schválené v tajnom hlasovaní (9 – 0).
- 15/a – zámer predaja 2 autobusov vo vlastníctve mesta, nakoľko už od jesene
nemáme prevádzkovateľa ani rozpočet na to a neočakáva sa ani projekt, z čoho
by sme vedeli financovať a takto každým dňom klesá ich hodnota.
Mgr. Varga upozornil, že podľa dôvodovej správy mesto má záujem
prevádzkovať linku do Győru.
Pán primátor informoval, že na základe prieskumu verejnej mienky by to bolo
žiadúce, momentálne však kvôli pandémii je to bezpredmetné a vypršal aj
projekt.
Mestské zastupiteľstvo na to neschválilo financie, a nepočítal s prevádzkovaním autobusov. Dôvodovú správu dostali ešte septembri 2020.
Mestské zastupiteľstvo sa musí rozhodnúť ako ďalej, a schváliť na to
prostriedky, až potom by sa vypísala súťaž na prevádzkovateľa.
Druhá možnosť by bola predaj obidvoch autobusov a prípadne kúpa menších
autobusov alebo mikrobusov ktoré majú menšie prevádzkové náklady.
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autobusov.
Ing. Néveri navrhol v tomto období o tom nerozhodovať, po pandémii by sme
ich mohli možno predať výhodnejšie.
Ing. Kórósi súhlasil, poznamenal však, že MŠK má koncesiu na
prevádzkovanie autobusov.
Pán primátor konštatoval, že on by bol najradšej, ak by sa podarilo zabezpečiť
prevádzkovanie linky do Győru a odpovedajúc p. Sziszákovi uviedol, že tieto
autobusy majú veľmi vysoké režijné náklady, preto navrhol radšej ich predať a
zaobstarať si menšie.
Návrh na stiahnutie z programu rokovania bol schválený (9 – 0 – 0 ).
8.

Voľné návrhy
Pán primátor predložil návrhy zmien rozpočtu mesta :
- 16/a,b – na financovanie odstránenia havarijnej situácie na Lastovičkovej ulici.
Uviedol, že uvedená suma sa zakladá na kalkulácii zhotoviteľa – TSM,
rokuje sa však na spoluúčasti ZsVS, pretože ide o poškodenú kanalizáciu.
Mgr. Varga uviedol, že finančná komisia o tom ešte nerokovala, preto
navrhol stiahnuť z rokovania.
Tento návrh bol schválený (6 – 3 – 0).
- 17/a,b – na financovanie odstránenia havarijnej situácie v dôsledku zatekania
strechy bytového domu na Jahodovej ulici.
Odpovedajúc na otázku Ing. Kórósiho, prečo je cena iná ako pri
pôvodnom vyhlásení súťaže pán primátor informoval, že prvé kolo bolo
prerušené, projekt doplnený a táto cena je výsledok legálne vysúťažený.
Finančná komisia to neodporúča financovať z rezervného fondu, nech sa
nájdu iné zdroje.
Pán primátor odvetil, že iné voľné prostriedky v schválenom rozpočte nie
sú, predmetný bytový dom udržať a prevádzkovať sme však povinní na
základe dohôd uzavretých pri výstavbe.
Pán Barczi sa opýtal, prečo to nerieši prevádzkovateľ – MPBH z fondu
opráv danej budovy.
Pán primátor uviedol, že sa jedná o nájomníkov, u ktorých nielen že GO
fond sa netvorí riadne, ale evidujú sa aj iné vysoké nedoplatky.
Mgr. Varga poznamenal, že od úradu stále nedostali správu o výsledkoch
exekúcií a neodporučil opraviť dom neplatičov.
Predložené rozpočtové opatrenie nebolo schválené (3 – 6 – 0).
- 18/a – rozpočtové opatrenia na doplnenie mzdových, prevádzkových a iných
programov rozpočtu
Finančná komisia neodporúča – neschválené (2 – 1 – 6).
- 19/a,b – spolufinancovanie projektu na zateplenie budovy Základnej školy B.Bartóka
Finančná komisia zámer odporúča schváliť o zdroji financovania však
odporúča rozhodovať neskôr.
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zdroj financovania.
Odpovedajúc Mgr. Vargovi uviedol, že projekt vlastne už bol podaný do
25. februára s tým, že toto uznesenie vzhľadom na pandemickú situáciu
môže byť odoslané dodatočne.
Mgr. Hodosi namietol, že zase musia rozhodovať o niečom dodatočne, ak
nezasadalo zastupiteľstvo,prečo o tom neboli aspoň informovaní elektronicky.
Predložený návrh bol schválený (9 – 0 – 0).
- 20/a – rozpočtové opatrenie na zabezpečenie splnenia uznesenia
č.11-MsZ/2020-14/a Mgr. Varga upozornil, že v predmetnom uznesení je
schválená suma len 26 315,-€.
Ing. Kórósi navrhol stiahnuť z rokovania.
Tento návrh bol schválený (7 – 2 – 0).
- 21/a – rozpočtové opatrenie na zabezpečenie splnenia uznesenia č.12-MsZ/2019-14/b
Mgr.Varga upozornil, že pôvodná suma aj tu bola značne nižšia, len 41 176,-€.
Pán primátor v neprítomnosti projektovej manažérky nevedel vysvetliť ani
tento rozdiel, preto navrhol stiahnuť z rokovania.
Tento návrh bol schválený (8 – 1 – 0).
- 22/a – rozpočtové opatrenie na zabezpečenie nakladania s odpadom.
Mgr. Varga uviedol, že finančná komisia o tom nerokovala, nemali k
dispozícii
Ing. Pivodová vysvetlila, že doteraz schválený rozpočet kryje len náklady
TSM na tomto úseku, máme však aj iné náklady ako napr. likvidácia
nebezpečného odpadu v súvislosti s testovaním na Covid a pod.
Predložený návrh bol schválený (9 – 0 – 0).
- 23/a – zabezpečenie zvýšených nákladov na pochovanie bezprístrešných občanov
Predložený návrh bol schválený (9 – 0 – 0).
- 24/a,b,c – pán primátor informoval, že Mgr. Hodosi kvôli pracovným predpisom na
pracovisku nemôže ďalej vykonávať funkcie v dozorných orgánoch a
vyjadril presvedčenie, že do mesiaca sa podarí nájsť náhradníkov, súčasne
mu poďakoval za vykonanú prácu.
Predložené uznesenia zastupiteľstvo vzalo na vedomie (9 – 0 – 0).
- 25/a – vymenovanie JUDr. Machalu za konateľa Termál s.r.o.
Ing. Balázs informoval, že s týmto vymenovaním dozorná rada nesúhlasila
a podali trestné oznámenie.
Mgr. Varga sa opýtal, za koľko a čo robí a ako chodí do práce.
Pán primátor uviedol, že JUDr. Machala ešte nefakturoval, robí svoju prácu –
audit podniku a na odmene sa majú dohodnúť spolu s Ing. Križanom.
Odpovedajúc Mgr. Hodosimu, prečo bol tento krok potrebný uviedol, že chcel
poskytnúť pomoc Ing. Križanovi v tejto ťažkej situácii.
Ing. Balázs vyhlásil, že Ing. Križan nepotrebuje pomoc.
Na návrh Ing. Kórósiho bolo toto uznesenie stiahnuté z rokovania (7 – 1 – 1).
- 26/a – zaevidovanie škody vo výške 108,30 € v dôsledku krádeže na zbernom dvore
je potrebné, pretože ešte nemáme zápisnicu od polície
Mgr. Varga poznamenal, že už bolo viackrát navrhnuté napojiť zberný dvor
na kamerový systém a opýtal sa na zhoršenie kvality záberov – nedajú sa
identifikovať napr. ŠPZ a na zvýšené náklady na prevádzku systému.

-6–

Pán primátor uviedol, že postupne sa identifikujú a odstraňujú chyby systému,
že napríklad siete Wifi v okolí rušia signál a pod.
Predložené uznesenie zastupiteľstvo vzalo na vedomie.
Na konci tohto programového bodu pracovné predsedníctvo predložilo návrh
Ing. Balázsa a komisie kultúry, školstva a spoločenských organizácií na rozdelenie
dotácií z rozpočtu mesta v roku 2021.
Tento návrh podľa prílohy č. 4 bol schválený (9 – 0 – 0).

9.

Diskusia
Mgr. Hodosi s uspokojením konštatoval, že práce doteraz plánované na hasičskej
stanici v Ižope boli riadne vykonané, máme ešte finančné prostriedky 15 800,-€
a 15 300,-€, nech sa výstavba riadne dokončí.

10.

Záver
Pán primátor poďakoval za účasť, poprial všetkým pevné zdravie a uzavrel rokovanie.

Gergő Holényi
primátor mesta

