Zápisnica
napísaná z 2. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 9.2.2022

Predsedajúci :

Gergő Holényi, primátor mesta

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

Darina Sobeková
Jozef Sziszák

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

Otvorenie
Pán primátor pozdravil prítomných a konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Informoval, že pôvodný termín zasadnutia bol posunutý na dnešný deň preto, lebo
kvôli ochoreniam by sa nezišiel dostatočný počet poslancov potrebný na prerokovanie
plánovaných programových bodov.
Za overovateľov zápisnice určil pani Darinu Sobekovú a pána Jozefa Sziszáka.
Pracovné predsedníctvo bolo schválené v zložení Mgr. Ildikó Laposová a Ing. Gejza
Kórósi (8 – 0 – 0).

2.

Predloženie programu rokovania
Navrhnutý program rokovania podľa pozvánky bol schválený (8 – 0 – 0).
Pán primátor navrhol doplniť program o programový bod Voľné návrhy a zaradiť ako
7. bod programu.
Takto upravený program rokovania bol schválený (7 – 1 – 0).

3.

Návrh VZN č. 1/2022 o určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ,
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Veľký
Meder na rok 2022
Pán primátor predložil písomný materiál (príloha č.1) prerokovaný aj v komisiách.
Ing. Pongrácz potvrdil, že komisia kultúry a školstva prejednala, zapracovali sa
pripomienky a odporúča schváliť.
Predložený materiál ako VZN č. 220 bol schválený (8 – 0 – 0).

4.

2-

Návrh VZN č. 2/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 120 o evidencii
pamätihodností mesta Veľký Meder
Pán primátor predložil písomný materiál – príloha č. 2.
Ing. Pongrácz sa opýtal, či bol vyžiadaný súhlas od dotknutého vlastníka
nehnuteľnosti.
Mgr. Laposová potvrdila, že je založený súhlas od tejto osoby.
Mgr. Laposová potvrdila, že sú založené súhlasy od týchto osôb.
Predložený materiál ako VZN č. 221 bol schválený (7 – 1 – 0).

5.

Majetkovoprávne záležitosti
Pán primátor predložil návrh uznesení :
- č. 5/a – predaj 66 m2 pozemku – komisia mestského majetku a komisia výstavby
odporúča – schválené (8 – 0 – 0),
- č. 5/b – zámer prenájmu nebytových priestorov spolu 44,98 m2 – komisia mestského
majetku odporúča – schválené (8 – 0 – 0),
- č. 5/c – prenájom týchto nebytových priestorov bol schválený (8 – 0 – 0),
- č. 5/d – zámer prenájmu 113 m2 nebytového priestoru – komisia odporúča na dobu
neurčitú – schválené (9 – 0 – 0),
- č. 5/e – prenájom týchto nebytových priestorov pre využitie ako mládežnícke
inovačné stredisko bol schválený (9 – 0 – 0),
- č. 5/f – zámer prenájmu troch kancelárskych miestností – schválené (9 – 0 – 0),
- č. 5/g – prenájom týchto kancelárií pre využitie ako stanica rýchlej zdravotnej
pomoci bol schválený (9 – 0 – 0),
- č. 5/h - opakované, upresnené znenie uznesenia o predaji nehnuteľnosti schváleného
už skôr a aj realizovaného.
Komisia mestského majetku odporúča – neschválené (7 – 1 – 1),
- č. 6/a – zmluva o zrušení vecného bremena – schválené (6 – 3 – 0),
- č. 6/b – prijatie daru – 455 m2 pozemku od MONTAPRESS s.r.o.
Pán Barczi upozornil, že dar je možné vziať späť.
Predložený návrh bol schválený (8 – 2 – 0).

-
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- č. 7/a,b,c – Pán primátor informoval, že vďaka novým rokovaniam za prenájom
pozemkov pre PD Sokolce sa dohodla suma 200,-€/ha.
Ing. Pongrácz upozornil, že predložená zmluva zahŕňa aj pozemky na
ktorých sa má vybudovať cyklotrasa do Ižopu, preto navrhol znovu
prerokovať a zatiaľ stiahnuť z rokovania.
Tento jeho návrh bol schválený (10 – 0 – 0).

6.

Plán zasadnutí MsZ na 1. polrok 2022
Pánom primátorom predložený návrh plánu zasadnutí MsZ (príloha č. 3) bol schválený
bez diskusie (9 – 1 – 0).

7.

Voľné návrhy
Návrh uznesenia č. 9/a pán primátor ako predkladateľ stiahol z rokovania.
Návrh č. 10/a – vysporiadanie nájmu pozemku dlhodobo využívaného Materskou
školou na Nám.B.Bartóka – bol schválený bez diskusie (7 – 3 – 0).
Návrh č. 11/a – rozpočtové opatrenie na všeobecný materiál pre materské školy –
bol schválený bez diskusie (10 – 0 – 0).

8.

Interpelácie poslancov
Pán Karol Nagy sa opýtal, či sa už našiel správca mestského rozhlasu v Ižope
a zároveň ponúkol sprostredkovať takého odborníka.
Pán Daniel Barczi požiadal písomne zodpovedať otázky – výmena nefunkčných
svietidiel v športovej hale, orezanie alebo výrub stromov pri bytovom dome č. 1963,
prechod pre chodcov na Komárňanskej ulici, vymaľovanie parkovacích miest na
sídliskách.
Mgr. Varga upozornil, že ešte stále nie sú finančné výkazy všetkých mestských
podnikov zverejnené.
Pán primátor prisľúbil doriešiť to na druhý deň do poludnia.
Odpovedajúc Mgr. Vargovi pán primátor informoval, že kým nemáme hlavného
kontrolóra, o plnení uznesení sa môžu informovať u neho, že 450,-€ na rekreáciu detí
z detského domova bol preukázaný a že vo veci súdneho sporu s nitrianskou
nemocnicou Zobor súd žiada vykonať skúšku funkčnosti RTG zariadenia a následne
mimosúdnu dohodu.

-
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Pán Jozef Sziszák sa opýtal primátora, či zvážil jeho návrh získať späť tých viackrát
spomenutých 60 000,-€ vyplatených za nevykonanú prácu, aby mal z čoho financovať
projekty.
Pán primátor zopakoval, že predmetná práca bola vykonaná a vyplatená v zmysle
verejného obstarávania. Dodal, že toho času túto vec udal hlavný kontrolór, ale polícia
pre nedostatok dôkazov uzavrela prípad ako neodôvodnený.
Takže žiadne peniaze mesto nemôže žiadať späť.

9.

Diskusia
Pán primátor predložil na diskusiu realizovať rekonštrukciu polikliniky z vlastných
zdrojov, pretože projekt mesta nebol ministerstvom schválený.
Bolo podané odvolanie, ale v prípade neúspechu by navrhol to realizovať z rezervného
fondu. Všetky projekty sú pripravené.
Ing. Pongrácz sa vyslovil za kvalitnú zdravotnú starostlivosť, čo nemusí znamenať
modernú budovu, ale nie je proti, lenže doteraz neboli realizované žiadne iné
investície schválené zastupiteľstvom.
Mgr. Vargovi chýbali informácie o stave rezervného fondu mesta, o cene predmetnej
rekonštrukcie, takže navrhol počkať na konečný verdikt ministerstva, potom vykonať
odborne verejné obstarávanie a tak postupovať ďalej.
Zatiaľ by poskytol zľavy lekárom, ktorí tam ostali, preveril záujem primátorom
spomenutých 14 lekárov a pod.
Pán primátor zopakoval, že túto tému nech nepovažujú za kampaň, predkladá ju na
diskusiu tak ako mieni otvoriť diskusiu aj na ďalšie témy.
Ing. Pongrácz zopakoval, že určite to podporí, ale najprv nech sa začnú realizovať už
skôr schválené investície.
Pán Sziszák celú túto tému považuje za alibizmus, vyzerá to tak, že primátor chce
zvaliť zodpovednosť na zastupiteľstvo rozhodovať na poslednú chvíľu
o nerealizovaných sľuboch primátora ako nová autobusová stanica, priemyselný park,
detský domov a pod.
Pán primátor odpovedajúc Mgr. Hodosimu informoval, že na predchádzajúcom
zasadnutí spomenutá faktúra TSM bola uhradená, že nový „kráter“ na rohu
Lastovičkovej bola reklamovaná u ZsVS, že na výrub stromov v lesoparku nevydal
povolenie on, ale príslušný lesný inžinier. Plánuje sa náhradná výsadba cca 3 300
stromčekov, v súčasnosti sa pracuje na vyčistení podrastu, následne sa vyčistia aj
chodníky, naviac sa vytvorí bezpečný východ na Ižopskú cestu.
Mgr. Hodosi považoval súčasnú situáciu za katastrofickú, nedá sa bezpečne prejsť
lesom a vyzerá tak, že vyrúbali aj zdravé stromy.
Pán primátor uviedol, že zdravo vyzerajúce stromy majú chorý koreňový systém, sú
napadnuté škodlivými hubami.

-
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Informoval, že je hotový projekt rekonštrukcie vykurovacieho systému Základnej
školy B. Bartóka, v súčasnosti sa pripravuje výkaz – výmer. Realizácia je plánovaná
na letné prázdniny a tento projekt nepočíta s napojením na geotermálnu energiu.
Odpovedajúc Mgr. Vargovi pán primátor informoval, že vyrúbané stromy sú cca
20 – 30 ročné, že sa pripravuje výzva na osvojenie stromčekov a že náhradná výsadba
sa plánuje na jeseň, teraz do marca – apríla už nestihnú dokončiť prípravné práce.
Mgr. Varga poznamenal, že sa malo vyrúbať naraz toľko stromov, koľko stihneme
nahradiť.
Následne pán primátor vysvetlil farebné označenie stromov na výrub a výskyt aj iných
značení.
Mgr. Hodosi sa opýtal na personálne zmeny na úrade a či je pravda, že zamestnanec
zažaloval úrad.
Pán primátor prisľúbil odpoveď mimo kamier a potvrdil, že kúpalisko otvoria od
11. februára.

10.

Vystúpenie verejnosti
Pani Mária Forgácsová sa posťažovala na rozhodnutie poisťovne nepriznať odškodné
za úraz na verejnom priestranstve, ale aj na prístup úradu.
Nakoľko jej bolo poradené obrátiť sa na poslancov, predkladá teraz žiadosť o bolestné
od mesta.
Mgr. Fabulyová vysvetlila, že mesto má riadne poistenie pre takéto prípady, bolo aj
celé vydokumentované, poisťovňa to však odmietla na základe lekárskeho posudku.
Mgr. Varga navrhol obrátiť sa o finančnú výpomoc na sociálnu komisiu.
Pán Imrich Tarcsi položil otázku, či je na kúpalisku dostatok kompetentných osôb
na zabezpečenie riadneho prevádzkovania.
Pán Horváth sa posťažoval na bolesti nohy a nízku sociálnu dávku.
Pán primátor mu ponúkol možnosť prihlásiť sa na sociálnu prácu.

11.

Ukončenie
Pán primátor poďakoval za účasť, poprial príjemný večer a uzavrel rokovanie.

Gergő Holényi
primátor mesta

