Zápisnica
napísaná z 11. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 8.12.2021

Predsedajúci :

Gergő Holényi, primátor mesta

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

Jozef Sziszák
Mgr. Albin Varga

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

Otvorenie
Pán primátor o 16.00 hod. konštatoval, že v miestnosti sú prítomní len 2 poslanci.
Následne zasadnutie zahájil o 16.10 hod. za prítomnosti 8 poslancov.
Pozdravil prítomných a konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Za overovateľov zápisnice určil pána Jozefa Sziszáka a Mgr. Albina Vargu.
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 (9 – 0 – 0).
Ing. Pongrácz navrhol programové body č.3, 4 (návrhy VZN) a č.6 (výročná správa
termálneho kúpaliska) stiahnuť z rokovania, ako 3. bod hlasovať o udelení ceny
Pro Urbe, následne prerokovať rozpočet mesta a ako 5. bod zaradiť aj rozpočtové
opatrenia.
Takto upravený program rokovania bol schválený (9 – 0 – 0).

3.

Hlasovanie o udelení ceny Pro Urbe
Pán primátor predniesol informácie o navrhnutých kandidátoch – spevácky zbor
Kéknefelejcs pri ZO Jednota dôchodcov Slovenska a Alexander Ollé, predseda Klubu
turistov Slimáci.
Ing. Pongrácz informoval, že kultúrna komisia odporúča ocenenie priznať pre
Kéknefelejcs Népdalkör.
Nasledovalo tajné hlasovanie, výsledkom čoho mestské zastupiteľstvo počtom hlasov
9 udelilo ocenenie Pro Urbe za rok 2021 pre Kéknefelejcs Népdalkör, pán Alexander
Ollé získal 2 hlasy.

-2Pán primátor zablahoželal víťaznému zboru a informoval, že slávnostné odovzdanie
bez verejnosti sa uskutoční 15. decembra.
4.

Rozpočet mesta Veľký Meder na rok 2022
Pán primátor predložil na prerokovanie návrh rozpočtu mesta (príloha č.1) spracovaný
vedúcou finančného referátu MsÚ.
Ing. Pongrácz predložil pozmeňujúci návrh finančnej komisie s výslednou sumou
8.948.649,- eur a súbor uznesení o investíciách (príloha č.2). Ako uviedol prihliadlo sa
predovšetkým na neistú výšku prídelu štátneho rozpočtu, že je rekonštrukcia
polikliniky neistá alebo napríklad, že nepoznajú mestským úradom plánovaný predaj
majetku.
Mgr. Varga poznamenal, že chýba stanovisko hlavného kontrolóra a že rozoslaný
materiál neobsahoval programový rozpočet. Doplňujúce opravy obdržali až dnes.
Potvrdil, že finančná komisia odporúča Ing. Pongráczom navrhnutý pozmeňujúci
návrh.
Mestské zastupiteľstvo súbor uznesení podľa prílohy č.2 schválilo jednohlasne
(12 – 0 – 0).

5.

Rozpočtové opatrenia
Pán primátor predložil návrh č.9/a – oprava strechy a revízia plynu budovy prenajatej
Pre Fighter Bulls.
Ing. Koloman Pongrácz upozornil, že táto rekonštrukcia už bola schválená
zastupiteľstvom, len pán primátor to spolu s inými opravami a odstráneniami
havarijných situácií vetoval. Dnes však tieto vetované uznesenia budú aj tak
potvrdené.
Predložený návrh č. 9/a nebol schválený (5 – 6 – 0) .
Následne Ing. Pongrácz predložil návrh na potvrdenie vetovaného uznesenia
č. 10-MsZ/2021-12/a,b,c zo dňa 3.11.2021.
Predložený návrh uznesenia bol schválený (11 – 0 – 0).

6.

Voľné návrhy
Pán primátor predložil návrh na predaj 89 m2 pozemku (návrh č. 8/a).
Ing. Kórósi upozornil, že už aj písomne vyjadril svoj nesúhlas poukazujúc na možné
problémy – nevýhody tohto riešenia.
Mgr. Varga poznamenal, že nevedeli reagovať, pretože nedostali geometrický plán.
Ing. Pongrácz navrhol stiahnuť z rokovania a celý proces – zámer začať od začiatku.
Pán primátor stiahol predložené uznesenie z rokovania.

-
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Pán primátor ďalej predložil :
- návrh č. 10/a – predloženie projektu na zvýšenie kvality poskytovaných služieb
a hygienických štandardov MsKS – kultúrna komisia odporúča –
schválené (11 – 0 – 0)
- návrh č. 11/a – predloženie projektu na rekonštrukciu športovej infraštruktúry –
finančná komisia odporúča - schválené (11 – 0 – 0)
- návrh č. 12/a – predloženie projektu na modernizáciu hlavnej tribúny futbalového
ihriska – finančná komisia odporúča – schválené (11 – 0 – 0)
- návrh č. 13/a – predloženie projektu na zvyšovanie energetickej účinnosti budov
mestského úradu.
Ing. Pongrácz poznamenal, že nemajú k tomu informácie, má obavy
hlavne o zachovanie charakteru – vzhľadu budovy primátorského
úradu.
Pán primátor informoval, že v prípade budovy „C“ sa jedná
o zateplenie. V prípade primátorského úradu o výmenu okien a dverí
na taktiež drevené ako pôvodné.
Ing. Balázs namietol, že to nedostali na komisii a navrhol stiahnuť
z rokovania.
Návrh na stiahnutie uznesenia z rokovania bol schválený (10 – 1 – 0).

7.

Interpelácie poslancov
Odpovedajúc Ing. Balázsovi pán primátor uviedol, že na Silvestra nebude ohňostroj.
Ing. Balázs navrhol ušetrené peniaze venovať útulku psov.
Pán primátor však konštatoval, že peniaze na to ani neboli plánované.
Mgr. Varga sa opýtal, či už bola odoslaná žiadosť o dotáciu za prenájom parkoviska
pri termálnom kúpalisku, pán primátor však uviedol, že ešte nenašiel predpis, či je to
aktuálne.
Ďalej informoval, že 2. októbra obdržal rozhodnutie o zamietnutí nášho projektu
rekonštrukcie Polikliniky. Informoval sa na ministerstve aj u administrátora projektu
a podal odvolanie.
U MRK projektu došlo k zmene, bude to kvalifikované ako zmena pred dokončením,
verejné obstarávanie bude vypísané do 17. januára.
Firma Montapress pozemky pod chodníkom vybudovaným na ich pozemkoch odovzdá
darovaním mestu.
Odpovedajúc Mgr. Vargovi informoval, že náklady na vykurovanie geotermálnou
energiou sa odberateľom zvýšia o 5%, Ing. Kórósi dodal, že u trojizbového bytu to
predstavuje 1,77 € mesačne.

-
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Ing. Kórósi sa opýtal, či zmenou trasy chodníka u projektu MRK sa menia aj náklady.
Pán primátor uviedol, že dotácia sa nemení, možno vlastné náklady, ale to sa ukáže až
po uzavretí verejného obstarávania.
Ing. Balázs ohľadne Polikliniky s poľutovaním konštatoval, že v lete sa pán primátor
k našej pozícii vyjadroval ešte optimisticky.
Pán primátor uviedol, že nepriznanie dotácie je dôsledkom úspešného projektu Okoča
čo vraj zastrešuje celý obvod.
V tejto veci ale už prebieha interné šetrenie na ministerstve.
Ing. Balázs požiadal rozoslať poslancom rozhodnutie o zamietnutí.
Odpovedajúc Mgr. Hodosimu pán primátor informoval, že rekonštrukcia učební
Základnej školy B.Bartóka je objednaná u TSM, termín realizácie je už na nich,
finančne je zabezpečené v rozpočte na rok 2022.
Na rekonštrukciu kompletného vykurovacieho systému sa pripravuje verejné
obstarávanie, počíta sa s realizáciou cez letné prázdniny.
Odpovedajúc Mgr. Vargovi vysvetlil, že pod nákladmi na mestský informačný systém
sa rozumie rozšírenie kamerového systému. Dodal, že mestská polícia má v úmysle
formou chránenej dielne zabezpečiť 24 hodinové sledovanie kamier.
Pán Sziszák sa opýtal primátora, prečo nie je vymenovaný hlavný kontrolór.
Pán primátor vyslovil názor, že nebol zvolený podľa zákona a odporučil vypísať novú
voľbu hlavného kontrolóra.
Pán Sziszák sa opýtal, ktorému paragrafu nezodpovedala voľba hlavného kontrolóra.
Pán primátor argumentoval nestrannosťou zvoleného kandidáta a informoval, že
v predmetnej veci prebiehajú policajné vyšetrovania.
8.

Diskusia
Neodzneli žiadne diskusné príspevky.

9.

Vystúpenie verejnosti
Neodzneli žiadne diskusné príspevky.

10.

Ukončenie

Pán primátor poďakoval za účasť, poprial príjemný zvyšok večera a uzavrel
rokovanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gergő Holényi
primátor mesta

