Zápisnica
napísaná zo 7. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 28.7.2021
Predsedajúci :

Gergő Holényi, primátor mesta
Ing. Koloman Pongrácz, poslanec poverený zvolávaním
a vedením zasadnutí MsZ

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

Mgr. Norbert Rudický
Darina Sobeková

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

Otvorenie
Pán primátor privítal poslancov, konštatoval, že zasadnutie bolo zvolané v zmysle
zákona o obecnom zriadení a je uznášaniaschopné.
Na jeho žiadosť si prítomní uctili pamiatku obetí pandémie.
Za overovateľov zápisnice určil p. Darinu Sobekovú a Mgr. Norberta Rudického.
Pracovné predsedníctvo bolo schválené v zložení Ing. Gejza Kórósi a Ing. Koloman
Pongrácz.

2.

Predloženie programu rokovania
Na návrh primátora zastupiteľstvo schválilo program rokovania podľa pozvánky
(11 – 0 – 0).
Na návrh Ing. Kolomana Pongrácza zastupiteľstvo schválilo vypustiť programový bod
č. 6 – Výročná správa MPBH s.r.o. (11 – 0 – 0).

3.

Voľba hlavného kontrolóra mesta
Ing. Pongrácz pred zahájením tajného hlasovania predložil návrh na spôsob vykonania
volieb :
- Každý poslanec obdrží jeden hlasovací lístok s menami kandidátov
- Hlasovací lístok je označený pečiatkou Mesta Veľký Meder
- Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom je vyznačený jeden kandidát
zakrúžkovaním
- Neplatný hlasovací lístok je ten, ktorý je neoznačený
- Ak v prvom kole nebude zvolený hlavný kontrolór obce nadpolovičnou väčšinou
všetkých poslancov MsZ – bude vyhotovenie hlasovacích lístkov do druhého
kola volieb
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- Ak v druhom kole nebude zvolený hlavný kontrolór, voľba sa uskutoční
žrebom
Volebnú komisiu na voľbu hlavného kontrolóra mesta navrhol v zložení :
Mgr. Norbert Rudický – predseda volebnej komisie, Mgr. Albin Varga,
Mgr. Tibor Hodosi, Jozef Sziszák, Daniel Barczi. – členovia volebnej komisie
Tento návrh bol schválený (11 – 0 – 0).
Nasledovala samotná voľba. Po vyhodnotení hlasovacích lístkov komisiou predseda
komisie informoval primátora, že z dvoch uchádzačov pán Kmeť získal 8 hlasov a pán
Nagy 3 hlasy.
Pán primátor konštatoval, že sa o osobe hlavného kontrolóra rozhodlo už v prvom kole
a bol zvolený PhDr. Richard Kmeť.
Následne uviedol, že neuznáva výsledok voľby a s víťazom neuzavrie pracovnú
zmluvu za žiadnych okolností a na znak, že sa nemieni zúčastniť tohto divadla,
odovzdal právo viesť rokovanie poverenému poslancovi Ing. Pongráczovi a opustil
zasadaciu miestnosť.
Gergő Holényi
primátor mesta
--------------------------------------------------------------------------------------------Na návrh Ing. Pongrácza zastupiteľstvo vzalo na vedomie výsledok tajného
hlasovania, podľa ktorého za hlavného kontrolóra mesta bol zvolený PhDr. Richard
Kmeť, MBA, LL.M. (11 – 0 – 0).

4.

Majetkovoprávne operácie
Za neprítomnosti zástupcu mestského úradu pripravené uznesenia predložili
Ing. Pongrácz a Mgr. Varga, predseda finančnej komisie :
- návrh č. 1/a, b – zmena uznesení o predaji domu č. 507 – schválené (11 – 0 – 0),
- návrh č. 2/a - zmena uznesenia o predaji pozemku – schválené (10 – 0 – 0),
- návrh č. 3/a - zámer prevodu majetku pre SSC – schválené (10 – 0 – 0),
- návrh č. 3/b - prevod tohto majetku – schválené (10 – 0 – 0),
- návrh č. 4/a - vecné bremeno v prospech ZSD – schválené (9 – 1 – 0),
- návrh č. 5/a - zámer prenájmu nebytového priestoru ZUŠ – schválené (10 – 0 – 0),
- návrh č. 5/b - prenájom tohto nebytového priestoru pre rodičovské združenie
- schválené (10 – 0 – 0),
- návrh č. 6/a - zámer prevodu 14 m2 pozemku - schválené (10 – 0 – 0),
- návrh č. 6/b - predaj tohto pozemku pre Gustáva Nagya a manž. – schválené
(10 – 0 – 0),
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- návrh č. 8/a
- návrh č. 9/a

- návrh č. 9/b
- návrh č. 10/a
- návrh č. 11/a
- návrh č. 12/a
- návrh č. 12/b
- návrh č. 13/a
- návrh č. 13/b

- zámer prevodu majetku – pre nedostatok informácií na návrh
pracovného predsedníctva bolo stiahnuté z rokovania (10 – 0 – 0),
- zriadenie vecného bremena – pre nedostatok informácií na návrh
pracovného predsedníctva bolo stiahnuté z rokovania (8 – 2 – 0),
- zámer prevodu – komisia mestského majetku konštatuje, že ich
požiadavky boli doplnené – odporúča
Ing. Kórósi poznamenal, že z dôvodu zaujatosti nebude hlasovať.
Predložený zámer bol schválený (8 – 1 – 0),
- prevod tohto majetku pre Petra Šucha bol schválený (8 – 1 – 0),
- prevod nehnuteľného majetku podľa výsledku OVS a po doplnení
chýbajúcich údajov o víťazovi bol schválený (8 – 1 – 1),
- prenájom nehnuteľného majetku pre PD Sokolce – komisia
mestského majetku odporúča – schválené (10 – 0 – 0),
- zámer dodatočného vysporiadania 434 m2 – komisia mestského
majetku odporúča – schválené (10 – 0 – 0),
- prevod tohto pozemku Marte Gódányovej – schválené (10 – 0 – 0),
- zámer dodatočného vysporiadania len 5/16 časť parcely – schválené
(10 – 0 – 0),
- prevod tohto pozemku Kataríne Szabóovej – schválené (10 – 0 – 0),

- návrh č. 14/a - zámer dodatočného vysporiadania 103 m2 pozemku – Ing. Pongrácz
poznamenal, že z dôvodu zaujatosti nebude hlasovať
- schválené (9 – 0 – 0),
- návrh č. 14/b - predaj tohto pozemku pre Richarda Forró a manž. – schválené
(9 – 0 – 0).

5.

Rozpočtové opatrenia
Pre nedostatok informácií predložený návrh uznesenia na návrh pracovného
predsedníctva bol stiahnutý z rokovania (10 – 0 – 0).

6.

Voľné návrhy
Písomný materiál – Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2021
pracovné predsedníctvo považovalo za bezpredmetné a navrhlo stiahnuť z rokovania.
Tento návrh bol schválený (10 – 0 – 0).
V diskusii k predloženému Dodatku č.4 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej
školy Józsefa Janigu Ing. Pongrácz upozornil, že skratka ZUŠ v maďarčine by malo
byť správne MAI a nie len MA.
Takto opravený písomný materiál bol schválený (10 – 0 – 0).
Následne bolo schválené aj úplné znenie tejto zriaďovacej listiny s účinnosťou od
1.1.2022 (10 – 0 – 0).
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7.

Interpelácie poslancov
Mgr. Albin Varga požiadal od primátora písomné vysvetlenie jeho neúčasti, resp.
vzdialenia sa zo zasadnutí MsZ.

8.

Diskusia
Neodzneli žiadne diskusné príspevky.

9.

Vystúpenie verejnosti
Nemenovaný občan mesta navrhol poslancom v záujme prešetrenia konaní primátora
požiadať o pomoc NAKA, pretože od súdov sa nedá očakávať rozhodnutie
v dohľadnej dobe.
Ing. Pongrácz konštatoval, že výsledok voľby hlavného kontrolóra primátor musí
rešpektovať a musí aj uzavrieť pracovnú zmluvu.
Ak však tak neurobí, bohužiaľ je možné očakávať dlhotrvajúci súdny proces.
Zmyslom jeho konania môže byť, aby sa zbavil kontroly nad sebou.
Pán Richard Kmeť poďakoval poslancom za dôveru, verí, že to bude vedieť opätovať.
Reakciu primátora nechápe ani po osobnej ani po právnej stránke.

10.

Ukončenie
Ing. Koloman Pongrácz poďakoval za účasť, poprial príjemný zvyšok dňa a uzavrel
rokovanie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing. Koloman Pongrácz
poslanec poverený zvolávaním
a vedením zasadnutí MsZ

