Zápisnica
napísaná z 5. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 26.4.2019
Predsedajúci :

Gergő Holényi, primátor mesta

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

Daniel Barczi
Mgr. Norbert Rudický

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

Otvorenie
Pán primátor pozdravil prítomných a konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Za overovateľov zápisnice určil p. Daniela Barcziho a Mgr. Norberta Rudického.
Pracovné predsedníctvo bolo schválené v zložení Mgr. Ildikó Laposová a Ing. Gejza
Kórósi.
Pán primátor informoval o úspešnej medzinárodnej akcii v našom meste - o odhalení
pamätníka zosnulých v zajateckom tábore v našom meste z príležitosti 100.výročia
ukončenia 1.svetovej vojny. Tlmočil poďakovanie delegácie z Čiernej hory ako aj
ostatných účastníkov – zo Srbska, Rumunska, Ruska a Talianska. Poďakoval
organizátorom projektu Ing. Cződör a Mgr. Keszeghovi z mestského úradu
a p. Marekovi Trubačovi a každému kto sa zúčastnil tohto slávnostného aktu.
Informoval ďalej, že bolo uzavreté výberové konanie na funkciu konateľa 3
spoločností založených mestom. V 1.kole hodnotili 16 platných žiadostí. V 2.kole
v stredu vyberalo 13 členné zastupiteľstvo z 10 postupujúcich.
Ďakuje uchádzačom, že si zmerali svoje sily. Je rád, že toľko dobrých odborníkov
prejavilo záujem o riadenie mestských spoločností.
Dnešné zasadnutie je zvolané za účelom potvrdenia víťazov uznesením mestského
zastupiteľstva. Osobne nesúhlasí s výsledkom výberu, ale akceptuje rozhodnutie
zastupiteľstva.

2.

Predloženie programu rokovania
Predložený návrh programu podľa pozvánky bol schválený (11 – 0 – 0).

3.

Menovanie konateľov spoločností založených mestom
Pán primátor informoval, že za konateľov mestských spoločností boli vybratí

-2Ing. Tibor Križan za konateľa Termál s.r.o., Ing. Karol Paxián za konateľa TSM
Veľký Meder s.r.o., Ing. Zlatica Vargová za konateľku MPBH s.r.o. do 30.4.2023
a predkladá ešte návrh na konateľa MŠK v osobe Daniela Csepiho do 30.4.2020.
Ing. Pongrácz vo svojom vystúpení podľa prílohy č.1 rekapituloval udalosti okolo
výberu konateľov mestských podnikov.
Mestské zastupiteľstvo schválilo každého navrhnutého konateľa v pomere hlasov
11 – 0 – 0.

4.

Voľné návrhy
Pán primátor predložil návrhy na rozpočtové opatrenia podľa návrhu uznesení
č.4/a/1 až 4.
Ing. Róbert Lenče namietol, že komisia výstavby nedostala riadny materiál k návrhu
č.4/a/1 – vypracovanie projektovej dokumentácie miestnej obslužnej komunikácie za
Poliklinikou.
Pán primátor naopak vyslovil presvedčenie, že poskytol potrebné informácie komisii
a rokovali o tom aj na poslednom prípravnom zasadnutí poslancov.
Mgr. Vargovi chýbali podpisy všetkých účastníkov predmetného projektu a opýtal sa
z čoho budú financované predložené rozpočtové opatrenia.
Pán primátor uviedol, že z prebytku hospodárenia v roku 2018 a zopakoval, že
komisia výstavby sa mohla vyjadriť k projektu.
Uviedol ďalej, že v rozpočte schválená suma na projekty sa čerpá postupne v zmysle
schváleného poradovníka investičných akcií.
Ing. Juraj Vajai, prednosta úradu doplnil, že tých 20 tisíc eur je na projektovú
dokumentáciu územného rozhodnutia (PÚZ) a na projektovú dokumentáciu
stavebného povolenia (PST) na túto konkrétnu investíciu a tá investícia do
komunikácie je vo výške 200 000,-€, ktorú po kolaudácii zhotoviteľ odovzdá do
majetku mesta za 1,-€. Podľa tej zmluvy mesto nemá žiadne riziko, nakoľko v prípade
nerealizácie investície náklady na projekt znášajú podpísaní investori. Doteraz
podpísali piati.
Mgr. Varga odvetil, že by počkal než podpíšu všetci.
Ing. Vajai zopakoval, že nie je dôvod počkať na všetkých zmluvných partnerov,
nakoľko náklady projektu znášajú podpísaní partneri.
Ing. Balázs namietol, že k zvýšeniu nákladov na školenia nie je priložený rozpis
školení a na jeho otázku pán primátor uviedol, že navýšenie cateringu o 3 500,-€ žiada
z dôvodu neplánovaných výdavkov na recepciu pre medzinárodné delegácie.
Pán Barczi položil otázku či návrhnuté zmeny prerokovala finančná komisia.
Pán primátor uviedol, že finančná komisia o tom nerokovala, ale ani sa to nevyžaduje.
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Predložený návrh
č. 4/a/1 – nebol schválený (0 – 12 – 0)
č. 4/a/2 - nebol schválený (0 – 10 – 2)
č. 4/a/3 – nebol schválený (6 – 6 – 0)
č. 4/a/4 – nebol schválený (4 – 8 – 0).
Jozef Sziszák zablahoželal schváleným konateľom a predložil návrh na zrušenie
uznesenia neschváleného dňa 25.5.2016 a predložil na schválenie tej istej úlohy
hlavnému kontrolórovi podľa prílohy č.2.
Predložené návrhy uznesení boli schválené v pomere hlasov 12 – 0 – 0.
Na konci zasadnutia Mgr. Varga navrhol otvoriť aj diskusiu, pán primátor však
uviedol, že zasadnutie už naplnilo svoj účel a že na zmenu programu bola príležitosť
v 2.bode zasadnutia.

5.

Záver
Pán primátor poďakoval za účasť, pozval občanov mesta na oslavy Veľkomederských
dní Mateja Korvína dňa 29.apríla a informoval občanov, že od polovice mája cca na
2 týždne odštartuje rekonštrukcia okružnej križovatky a časti hlavnej cesty, preto bude
stred mesta uzavretý a ukončil rokovanie.

Gergő Holényi
primátor mesta

