Zápisnica
napísaná zo 6. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 30.6.2021
Predsedajúci :

Mgr. Ildikó Laposová, zástupkyňa primátora mesta

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

Jozef Sziszák
Mgr. Albin Varga

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

Otvorenie
Mgr. Ildikó Laposová, zástupkyňa primátora mesta pozdravila prítomných
a informovala, že z poverenia neprítomného primátora mesta ona bude riadiť
zasadnutie. Informovala, že zápisnica z predchádzajúceho zasadnutia bola riadne
podpísaná, rozposlaná poslancom a zverejnená.
Za overovateľov zápisnice určila Mgr. Albina Vargu a pána Jozefa Sziszáka.
Pracovné predsedníctvo bolo schválené v zložení Mgr. Ildikó Laposová a Ing. Gejza
Kórósi (7 – 0 – 0).

2.

Predloženie programu rokovania
Navrhnutý program podľa pozvánky bol schválený (7 – 0 – 0).
Mgr. Laposová navrhla z programu vypustiť bod č. 4 – správu primátora.
Ing. Pongrácz súhlasil a navrhol upraviť poradie nasledovne :
bod č. 3 – Správy hlavného kontrolóra
bod č. 4 – Záverečný účet mesta
bod č. 5 – Plán činnosti hlavného kontrolóra
bod č. 6 – Zriaďovacia listina ZUŠ
bod č. 7 – Delegovanie zástupcov mesta do školských rád
bod č. 8 – Doplnenie Dozornej rady pri MPBH s.r.o.
bod č. 9 – Podpora detského domova v Dunajskej Strede
bod č. 10 – Zabezpečenie financovania školenia zamestnancov v školstve
bod č. 11 – Interpelácie poslancov
bod č. 12 – Diskusia
bod č. 13 – Záver
Ing. Kórósi navrhol pred Interpeláciami zaradiť aj Správu konateľa MPBH o situácii
s verejným obstarávaním teplovodu.
Takto upravený program rokovania bol schválený (7 - 0 - 0) .
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3.

Kontrola plnenia uznesení a správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Hlavný kontrolór mesta predložil svoje správy podľa príloh :
č. 1 – kontrola plnenia uznesení MsZ – berie na vedomie (7 – 0 – 0),
č. 2 – správa o čerpaní dotácií v roku 2020 – berie na vedomie (7 – 0 – 0),
č. 3 – správa o inventarizácii za rok 2020 – berie na vedomie (7 – 0 – 0),
č. 4 – správa o tvorbe záverečného účtu – berie na vedomie (7 – 0 – 0),
č. 5 – správa o odvolaní prednostu úradu – berie na vedomie (7 – 0 – 0),
č. 6 – správa o výdavkoch rozpočtu v 3. kvartáli 2020 – berie na vedomie (7 – 0 – 0),
č. 7 – monitorovacia správa za 1. polrok 2020 – berie na vedomie (7 – 0 – 0).
Odpovedajúc p. Barczimu informoval, že výdavky v roku 2020 neschválené mestským
zastupiteľstvom dosiahli výšku cca 100 000,- €.

4.

Záverečný účet mesta za rok 2020
Záverečný účet (príloha č. 8) predložila spracovateľka, pani Zuzana Borsányiová.
Pán hlavný kontrolór vo svojom stanovisku (príloha č. 9) upozornil, že materiál
neobsahuje audítorskú správu a na problémy s hospodárením podľa predchádzajúcich
správ, ale samotný materiál odporučil schváliť bez výhrad.
Mgr. Varga za finančnú komisiu kvôli porušovaniu finančnej disciplíny odporúča
schváliť s výhradami a predložil pozmeňujúci návrh na rozdelenie prebytku.
Ing. Pongrácz položil otázku, prečo hlavný kontrolór odporúča schváliť bez výhrad, ak
zistil porušenie pravidiel a odpovedajúc na jeho otázku p. Borsányiová informovala,
že audítorská firma prisľúbila správu do decembra.
Stanovisko hlavného kontrolóra zastupiteľstvo vzalo na vedomie (7 – 0 – 0).
Celoročné hospodárenie mesta zastupiteľstvo schválilo s výhradami
a s pozmeňujúcimi návrhmi finančnej komisie (7 – 0 – 0).
V rámci tohto programového bodu Ing. Pongrácz predložil návrh rozpočtových
opatrení v záujme realizácie investičných zámerov (príloha č. ).
Požiadal ďalej zaslať poslancom podklady, materiály k týmto zámerom.
Predložený návrh uznesení bol schválený (8 – 0 – 0).

5.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021
Predložený materiál (príloha č. 10) bol schválený bez diskusie (8 – 0 – 0).
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Zakladateľská listina ZUŠ J. Janigu
V diskusii k predloženému úplnému zneniu zakladateľskej listiny (príloha č. 11)
Ing. Pongrácz predložil návrh doplniť názov školy aj v maďarskom jazyku.
Nakoľko by sa však nemala schvaľovať zmena úplného znenia, Mgr. Laposová
navrhla pripraviť a hlasovať o dodatku na nasledujúcom zasadnutí 28. júla.

7.

Delegovanie zástupcov mesta do školských rád
O návrhoch č. 10/a,b,c,d zastupiteľstvo hlasovalo verejne a spolu.
Predložený návrh na delegovaných bol schválený (8 – 0 – 0).

8.

Delegovanie člena do Dozornej rady Mestského podniku bytového hospodárstva s.r.o.
Za nového člena Dozornej rady MPBH s.r.o. bol schválený pán Imrich Tarcsi
(7 – 1 – 0).

9.

Financovanie časti nákladov letného tábora pre deti s adresou trvalého pobytu v meste
Veľký Meder umiestnené v Centre pre deti a rodiny v Dunajskej Strede
Mgr. Albin Varga predložil pozmeňovací návrh k návrhu úradu č. 8/a.
Takto upravené rozpočtové opatrenie bolo schválené (7 – 0 – 0).

10.

Zabezpečenie financovania školenia zamestnancov v školstve
Ing. Kolomanom Pongráczom predložený návrh úradu č. 8/h rozpočtového opatrenia
bol schválený (7 – 0 – 0).

11.

Správa konateľa Mestského podniku bytového hospodárstva s.r.o.
PhDr. Imrich Bognár, konateľ spoločnosti informoval o doterajšom priebehu
verejného obstarávania ponúk projektu Využitie geotermálnej energie na vykurovanie
mesta.
Prihlášky do verejného obstarávania sa odovzdávali cca pred rokom. Ponuky predložili
4 spoločnosti. Pri vyhodnotení ponúk však došlo k sporným krokom, ako napr.
zasadanie komisie bez účasti osoby zodpovednej za VO, vylúčenie troch uchádzačov a
pod., následne došlo k odvolaniu zo strany dvoch vylúčených, ÚVO rozhodlo až v
apríli, medzitým však osoba poverená vykonaním VO vypovedala zmluvu s mestom.
Pán Sziszák sa opýtal, či vie prečo nedošlo k vyhodnoteniu pôvodného verejného
obstarávania.
PhDr. Bognár uviedol, že došlo k svojvoľným krokom zo strany osoby poverenej
vykonaním VO a bola pozmenená aj zápisnica .
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Pán Sziszák konštatoval, že teda to nebrzdili poslanci ako to uvádza primátor mesta.
Mgr. Varga sa opýtal konateľa, či vidí šancu na realizáciu tohto projektu.
PhDr. Bognár uviedol, že ak áno, bude to drahšie, pretože pôvodne náklady
odzrkadľujú ceny v roku 2017 a očakáva aj finančnú pokutu.
Odpovedajúc Ing. Balázsovi informoval, že ten projekt stál MPBH doteraz
cca 180 000,- €.
Mgr. Laposová poďakovala za predložené informácie.

12.

Interpelácie poslancov
Neodzneli žiadne interpelácie, Ing. Pongrácz poznamenal, že nakoľko interpelovať by
mohli aj konateľov mestských podnikov, bolo by vhodné zabezpečiť aj ich účasť na
zasadnutiach.

13.

Diskusia
Ing. Juraj Vajai uviedol, že zápisnica o verejnom obstarávaní je zverejnená na stránke
ÚVO, môžu sa všetci presvedčiť, že pán konateľ informoval nesprávne a že pán
primátor a úrad sú v tejto veci nápomocní pánovi konateľovi.
Pán Sziszák však citoval z predmetnej zápisnice, kde sa píše o svojvoľnom konaní
a pod., presne ako to uviedol pán konateľ.

14.

Záver
Mgr. Ildikó Laposová poďakovala za účasť, popriala každému pevné zdravie
a uzavrela rokovanie.

Mgr. Ildikó Laposová
zástupkyňa primátora mesta

