Zápisnica
napísaná z 1. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 26.1.2022

Predsedajúci :

Gergő Holényi, primátor mesta

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

Ing. Peter Balázs
Mgr. Albín Varga

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

Otvorenie
Pán primátor o 16.00 hod. konštatoval, že v miestnosti sú prítomní len traja poslanci.
Následne zasadnutie zahájil o 16.15 hod. za prítomnosti 7 poslancov.
Pozdravil prítomných a konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Za overovateľov zápisnice určil Ing. Petra Balázsa a Mgr. Albina Vargu.
Pracovné predsedníctvo bolo schválené v zložení Mgr. Ildikó Laposová a Ing. Gejza
Kórósi (7 – 0 – 0).

2.

Predloženie programu rokovania
Návrh programu podľa pozvánky bol schválený (7 – 0 – 0).
Pán primátor informoval, že 6 poslancov ospravedlnilo svoju neúčasť preto na
prerokovanie majetkovoprávnych uznesení a všeobecne záväzných nariadení je počet
prítomných poslancov nedostatočný.
Navrhol teda stiahnuť z programu rokovania programové body č.3 - Návrh VZN č.
1/2022, bod č.4- Návrh VZN č. 2/2022 a bod č.5 – Majetkovoprávne záležitosti.
Takto upravený program rokovania bol schválený. ( 7 – 0 – 0).

3.

Rozpočtové opatrenia
Pán primátor preložil návrhy rozpočtových opatrení:
-

návrh č. 7/a

oprava vozovky a chodníka (Lastovičková)
Finančná komisia ani naďalej to neodporúča uhradiť z rezervného
fondu, Mgr. Varga poukázal na to, že už vlani navrhli alternatívne
riešenie. Ing. Néveri spochybnil, či sa to môže vôbec
z rezervného fondu hradiť.
Návrh nebol schválený (0 – 6 – 1).
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4.

-

návrh č. 8/a, b

poskytnutie finančných prostriedkov pre katolícku MŠ. Keďže
sa jedná o povinnú aplikáciu zo zákona, finančná komisia
odporúča schváliť.
Schválené (7 – 0 – 0)

-

návrh č. 9/a

dotácia pre Mestský šachový klub Corvin.
Návrh finančnej komisie – schválené (7 – 0 – 0)

-

návrh č. 9/b

rozdelenie dotácií žiadateľom na rok 2022 na základe návrhu
kultúrnej a športovej komisie – finančná komisie odporúča
schváliť – schválené (7 – 0 – 0)

Voľné návrhy
Pán primátor predložil
-

návrh č.10/a, b

zrušenie už neaktuálnych predpisov, ktoré už upravujú iné
predpisy, VZN. Mgr. Laposová dodala, že krátka dôvodová
správa bola rozoslaná poslancom pred 2 týždňami. Zrušenie
predpisu MP odôvodňoval náčelník MP.
Návrh bol schválený (6 – 1 – 0).

-

návrh č. 11/a

pán primátor informoval o zámere založenia nového združenia
obcí za účelom získania financií na ďalší rozvoj. Odpovedajúc na
otázky dodal, že celý projekt je úplne na začiatku, so starostami
komunikoval zatiaľ len telefonicky, organizačne to rieši Dunajská
Streda.
Predložený návrh bol schválený (7 – 0 – 0).

-

návrh č. 12/a

projekt na zvyšovanie energetickej účinnosti budov „A“ a „C“
MsÚ. Komisia finančná aj komisia výstavby požadujú ďalšie
informácie, zatiaľ navrhujú stiahnuť z rokovania.
Tento návrh na stiahnutie z rokovania bol schválený (7 – 0 – 0).

-

návrh č. 13/a

Projekt na kultúrne akcie v spolupráci s obcou Dunaszentpál
(HU). Pán primátor dodal, že sa jedná o kultúrne podujatia od
januára do apríla 2022, o čom budú informovať na tlačovej
konferencii dňa 31. januára.
Finančná komisia odporúča – schválené (7 – 0 – 0).

-

návrh č.14/a

súhlasné stanovisko k zástavbe súkromných pozemkov na
bývanie finančná komisia odporúča – schválené (7 – 0 – 0).

-

návrh č. 15/a

predloženie projektu na rekonštrukciu hospodárskej časti
športového areálu na využitie pre CVČ – finančná komisia
odporúča – schválené (7 – 0 – 0).
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-

návrh č.16/a

vysporiadanie cudzích pozemkov užívaných materskou školou na
nám B. Bartóka formou prenájmu. Ing. Balázs upozornil, že sa
jedná o majetkovoprávnu otázku. Mgr. Varga dodal, že komisia
k tomuto zámeru položila svoje otázky už v októbri, ale ešte
nedostali odpovede.
Pán primátor ako predkladateľ stiahol návrh z rokovania.

-

návrh č. 17/a

rozpočtové opatrenie na zabezpečenie pohrebu bezdomovca –
schválené (7 – 0 – 0).

Ing. Peter Balázs navrhol vypočuť prezentáciu združenia ubytovateľov
o koncepcii rozvoja cestovného ruchu – o možnosti vytvorenia kúpeľného miesta
a vziať túto koncepciu na vedomie.
Prezentáciu komentoval a otázky poslancov zodpovedal Ing. Martin Varga.
Hlavnou myšlienkou koncepcie je získať stálu klientelu predovšetkým mimo letnej
sezóny, čo by znamenalo viac príjmov nielen kúpalisku a ubytovateľov, ale aj
pridruženým podnikateľom ako aj na daniach pre mesto.
Nakoľko sa zamýšľa vytvoriť kúpeľné miesto len v oblasti kúpaliska, prípadné
obmedzenia spojené so štatútom kúpeľného miesta by nepostihli celé mesto. Potrebnú
infraštruktúru – kúpeľný dom a pod. by vlastnilo mesto.
Pán Sziszák sa vyjadril skepticky k investičným schopnostiam mesta. Ing.
Néveri je tiež skeptický, ale považuje za potrebné sa zaoberať s touto možnosťou
rozvoja, pretože to bude zrejme dlhý proces.
Ing. Balázs poďakoval za prezentáciu a za diskusné príspevky.
Pán primátor prisľúbil pomoc podľa svojich schopností.
Predloženú koncepciu zastupiteľstvo vzalo na vedomie (7 – 0 – 0).

5.

Interpelácie poslancov
Pán Jozef Sziszák vyslovil svoje výhrady voči zoznamu investícií z ďakovného
listu primátora realizovaných z daní za ubytovanie, niektoré položky boli realizované
zrejme z iných zdrojov. Požiadal ďalej primátora o informácie o ťažbe dreva .
Pán primátor uviedol, že informácie o ťažbe dreva už poskytol finančnej komisii.
O použití týchto príjmov rozhodne zastupiteľstvo podľa poradia dôležitosti.
Pán Sziszák poznamenal, že zastupiteľstvo už 3 roky predkladá márne
poradovník potrebných investícií.
Pán primátor oponoval, že zastupiteľstvo neschválilo rozpočet na projekty.
Mgr. Varga však upozornil, že už 100 krát ho vyzvali, aby predložil konkrétne
žiadosti na konkrétne investície a budú schválené.
Pán Sziszák poznamenal, že z cca 60000,- eur vyplatených za nevykonanú prácu
v súvislosti s prepojením kanalizácie do Ižopu by sa mohli financovať projektové
dokumentácie .

-4Mgr. Varga vyslovil tiež svoje výhrady k zoznamu investícií z daní za ubytovanie.
Podľa toho vyzerá akoby mesto bez týchto daní vôbec nenapredovalo. Spýtal sa ďalej
na mesačné správy mestských podnikov a či už máme hlavného kontrolóra.
Pán primátor informoval, že správy spoločností budú zverejňované pravidelne
na webovom sídle mesta, a že zvoleného hlavného kontrolóra nemieni ani naďalej
vymenovať.
Odpovedajúc Ing. Balázsovi informoval, že sa plánuje otvorenie kúpaliska od
10. februára.
Ing. Balázs sa ďalej spýtal ako nás postihne celoplošné zvýšenie cien nosičov
energie a ako je na to MPBH pripravené.
Pán primátor informoval, že pre mesto sa očakáva zvýšenie nákladov o 100%,
preto už zahájil zaobstaranie alternatívnych dodávateľov s výhodnejšími cenami.
Pán Imrich Bognár, konateľ MPBH informoval, že aj u nich sa očakáva zvýšenie
ceny plynu o cca 100%, naviac sa zaviedli tzv. náklady na skladovanie. Týka sa to bytov
na Jahodovej ul. a na Poľovníckej, resp. ZUŠ. U ostatných počíta so zvýšením nákladov
do 5%.
Ing. Balázs požiadal primátora odstrániť technické závady v časti budovy pod
tribúnou na štadióne.
Pán primátor informoval, že podľa informácií od konateľa MŠK zatiaľ riešili
haváriu na vodovodnom potrubí, bude však treba riešiť komplexne asi 60 m vodovodu,
čo vyžaduje aj projekt. Následne sa má zjednotiť elektrická sieť, len na pravidelných
poplatkoch za merače by sa dalo ušetriť mesačne až 800,00 eur. Projekt je podaný.
Odpovedajúc p. Sziszákovi pán primátor informoval, že vo veci vymenovania
konateľov bez uznesenia MsZ okresný súd vyhovel žalobcovi, on však s odôvodnením
súdu, na základe čoho tak rozhodli nesúhlasí a podá odvolanie. Pán Sziszák mu
zablahoželal, že vie hodnotiť aj rozhodovanie súdu.
Mgr. Varga sa opakovane opýtal, či pán primátor našiel list, podľa ktorého bolo
bezpredmetné podať žiadosť o dotáciu nájomného parkoviska pri TK. Pán primátor
uviedol, že sa list nenašiel.
Ing. Néveri poznamenal, že netreba to toľko riešiť, treba znovu vyžiadať
stanovisko ministerstva, nakoľko ide o nemalé financie.
Mgr. Hodosi sa opýtal po neschválení vyššie uvedeného uznesenia, z čoho bude
primátor financovať faktúru „ Lastovičková“.
Pán primátor prisľúbil uhradiť faktúru TSM, či už z rozpočtu na opravu výtlkov,
alebo na opravu asfaltu na Priemyslovej ulici.
Odpovedajúc na ďalšiu otázku Mgr. Hodosiho pán primátor informoval, že
požiadal riaditeľku ZUŠ a riaditeľa ZŠ B.Bartóka zahájiť rokovania o presťahovaní
ZUŠ do priestorov ZŠ, nakoľko v priestoroch ZUŠ je zvýšenie kapacity nereálne a aj
zvýšené náklady na energiu neúnosné. Očakáva, že školskými radami schválená
koncepcia spolupráce sa predloží na schválenie zastupiteľstvu.
Ing. Karol Paxián, riaditeľ TSM informoval, že rekonštrukcia odborných tried
ZŠ B. Bartóka bude dokončená asi za 7-8 pracovných dní.
PhDr. Bognár informoval, že dokumentácia verejného obstarávania na
rekonštrukciu teplovodu je ešte stále na Úrade pre verejné obstarávania.
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schváliť vlastné náklady projektu.
Pán Sziszák tlmočil sťažnosť obyvateľov Železničnej ulice, že niektoré
autobusové linky používajú túto ulicu, hoci tam majú zákaz vjazdu.
Pán primátor uviedol, že pozná tento problém a už rokoval s niektorými
prepravcami.

6.

Diskusia
Pán Richard Kmeť reagujúc na niektoré skôr odznelé tvrdenia pána primátora
uviedol, že nie je pravda, že sa nehlásil o svoju pracovnú zmluvu. Celý jeden týždeň
zasielal každý deň písomne dotazy. Nie je pravda, že ho ešte neudal, podal na primátora
2 trestné oznámenia, je pravda že vyšetrovací úrad nekoná , ešte ho ani nevypočuli.
Reagujúc na výhrady primátora voči jeho osobe je ochotný podpísať čestné
vyhlásenie, že svoju prácu bude vykonávať nestranne a že sa nevedie voči jeho osobe
žiadne vyšetrovanie.
Pán primátor navrhol počkať na výsledok policajného vyšetrenia.
Pán Kmeť dodal, že okrem postihu na cti je aj finančne poškodený a bude
poškodené aj mesto. Požiadal aj zastupiteľstvo podať trestné oznámenie v tejto veci
a vyslovil presvedčenie, že skôr alebo neskôr sa zrodia tie správne rozhodnutia
príslušných orgánov.
Mgr. Varga poukázal na to, že súčasná ťažba dreva nie je v súlade s programom
primátora „pozastaviť ťažbu dreva“ z roku 2018.
Pán primátor informoval, že on by bol najradšej, keby sa to nemuselo vykonať,
ale ťažbu dreva realizujú na základe konzultácií s vlastníkom a správcom lesoparku.
Ubezpečil každého, že náhradná výsadba bude zabezpečená, zvažuje do toho zapojiť aj
občanov formou „ Akcia adoptuj si strom“.
Poslanci namietali, že vyrúbané drevo mesto predá a financovanie výsadby by
očakávalo od občanov? Akým právom vlastne predáva mesto drevo zo súkromného
lesa.
Pán primátor upresnil, že mesto je nájomcom lesoparku so všetkými právami
a povinnosťami.
Ohľadom štatútu lesného hospodára – jeho brata - sa už nedalo predĺžiť
pracovnú zmluvu na dohodu, preto sa stal zamestnancom a súčasne aj správcom
a šoférom DHS v Ižope. Mesto má zabezpečiť v prípade potreby výjazd tejto hasičskej
techniky a momentálne len jeden z dobrovoľníkov má príslušné vodičské oprávnenie,
preto hradilo mesto vodičský kurz jeho bratovi. Túto povinnosť mesta potvrdil aj Mgr.
Hodosi.
Pán Kmeť reagujúc na slová primátora na začiatku diskusie, aby nebol oslovený
ako doktor citoval z článku v Parameter (denník) z decembra 2018, kde sa pán primátor
sám nazval zverolekárom.
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o konateľoch figuruje ako štatutár, prípadne trovy budú hradiť spoločnosti. Pán Tarcsi
a následne aj niektorí poslanci navrhli mu to zosobniť.

7.

Vystúpenie verejnosti
Neodzneli žiadne diskusné príspevky.

8.

Záver
Pán primátor poďakoval za účasť poslancov , občanov ako aj zamestnancov
úradu a ukončil zasadnutie.

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

Gergő Holényi
primátor mesta

