Zápisnica
napísaná zo 6. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 15.5.2019
Predsedajúci :

Gergő Holényi

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

Jozef Sziszák
Mgr. Albert Varga

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

Otvorenie
Pán primátor pozdravil prítomných, konštatoval, že v miestnosti je prítomných 8
poslancov, zasadnutie je teda uznášaniaschopné.
Za overovateľov určil p. Jozefa Sziszáka a Mgr. Albina Vargu.
Pracovné predsedníctvo bolo schválené v zložení Mgr. Ildikó Laposová, Ing. Gejza
Kórósi (8 – 0 – 0).

2.

Predložený program rokovania
Na návrh primátora zastupiteľstvo schválilo zverejnený návrh programu rokovania
(9 – 0 – 0).
Pozmeňovacie návrhy neodzneli.

3.

Kontrola plnení uznesení MsZ a správa o kontrolnej činnosti
Pán hlavný kontrolór najprv predložil správu o plnení uznesení MsZ podľa prílohy
č.1.
Predloženú správu zastupiteľstvo vzalo na vedomie (10 – 0 – 0).
Ďalšiu správu hlavného kontrolóra o procese vykonávania inventarizácie mestského
majetku (príloha č.2) zastupiteľstvo vzalo na vedomie bez diskusie (10 – 0 – 0).
Nasledujúca správa – príloha č.3 – o dodržaní zákonnosti pri verejnom obstarávaní
kopírovacích strojov pre mestský úrad vyvolala rozsiahlu diskusiu.
Pán Mgr. Nagy reagujúc na námietky mestského úradu – čo mu však nebolo doručené
– uznal svoju chybu týkajúcu sa zloženia komisie verejného obstarania, nakoľko
nesprávne interpretoval znenie príslušného ustanovenia zákona o verejnom
obstarávaní, v ostatných bodoch však trval na pochybení obstarávateľa a hlavne vo
veci nedodania nových zariadení v rozpore s vyhlásením verejného obstarania.
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Pán primátor uviedol, že zmluva je o prenájme kopírovacích strojov – či už starých
alebo nových, je presvedčený, že vďaka tomuto kontraktu mesto ušetrí na kopírovaní
a drobné technické nedostatky budú priebežne odstránené.
Viacerí poslanci však trvali na tom, že mali byť dodané nové kopírky. Ing. Pongrácz
dodal, že keďže sa na 90% tlačia čiernobiele dokumenty a tie predchádzajúci
dodávateľ ponúkol lacnejšie, mohli byť ponechané staré zariadenia.
Mgr. Varga upozornil primátora, že obstarávateľ na hlavičkovom papieri mesta
informoval poslancov, že obstarané zariadenia mali byť nové.
Pán primátor uviedol, že to ešte nedostal, až potom sa k tomu vyjadrí.
Správu zastupiteľstvo vzalo na vedomie (9 – 1 – 0).
Pri predložení ďalšej správy a to o zákonnosti VZN č.204 o notárskej zápisnici
(príloha č.4) pán hlavný kontrolór najprv znovu reagoval na výhrady mestského úradu,
čo však ani v tomto prípade neobdržal oficiálnou cestou. Záverom odporučil odvolať
toto nariadenie.
Mgr. Varga vyslovil názor, že došlo k porušeniu zákona, keď návrh poslancov na
odvolanie VZN, riadne a včas zverejnené dal prednosta úradu po troch dňoch zvesiť
a nie je zaradené ani do programu rokovania.
Pán primátor uviedol, že to bolo zvesené na jeho príkaz, pretože to nebolo podľa
interného predpisu zaevidované v podateľni MsÚ a naviac dal túto problematiku
prešetriť na prokuratúru.
Mgr. Varga namietol, že podľa rokovacieho poriadku sa materiály určené na
rokovanie MsZ nemusia zaevidovať v podateľni MsÚ a keď už to bolo zvesené, prečo
o tom poslanci neboli informovaní.
Ing. Pongrácz dodal, že materiál mohol byť zaslaný na prokuratúru, to ešte
neznamená, že o tom nemôže zastupiteľstvo rozhodovať, naviac odvolaním by sa
predišlo zbytočným právnym sporom.
Predložený materiál zastupiteľstvo vzalo na vedomie (10 – 0 – 0).
Správu hlavného kontrolóra o procese vyhotovenia záverečného účtu mesta (príloha
č.5) zastupiteľstvo vzalo na vedomie bez diskusie (10 – 0 – 0).

4.

Správa primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta
Pán primátor informoval, že sa zahájila rekonštrukcia okružnej križovatky a časti
hlavnej cesty č.63. Poprosil obyvateľov o trpezlivosť.
Informoval, že bolo pozastavené 2. verejné obstarávanie na výmenu teplovodov
MPBH kvôli možným nepredvídaným nákladom, verejné obstaranie na nový RTG je
uzavretý, vybrané zariadenie je produkt USA za 130 800,-€, verí, že sa v júni dá do
prevádzky.
Vyhlásené voľné pracovné miesto majetkára bolo bezvýsledné, na vedúceho oddelenia
výstavby sa ozval jeden záujemca, s ktorým bude zajtra rokovať.
Z dôležitých udalostí v meste spomenul privítanie novorodencov 13.mája, majáles
30.apríla a oslavy ku Dňu matiek.
Poďakoval všetkým usporiadateľom týchto podujatí.
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Informoval, že naše mesto bude prvýkrát reprezentované na podujatí Žitnoostrovský
galop a o návšteve starostu partnerského mesta Dobruška v našom meste. Viedli
hodnotné rokovania a pán starosta posiela pozdrav obyvateľom nášho mesta.
Verejné obstaranie na modernizáciu učebne v Základnej škole B.Bartóka vyhralo
TSM.
Pripravujú sa školy na nový systém stravovania detí, nákup zariadení, logistika,
nebude to jednoduché a napriek pôvodným predstavám nebude ani úplne zadarmo –
bude to stáť cca 30 centov.
Pán primátor informoval o spoločnom rokovaní predstaviteľov Slovenskej správy
ciest, polície, VÚC a ministerstva dopravy o rekonštrukcii Medveďovskej cesty
a odbočiek k Ižopu. Reálne to bude po dokončení výstavby mosta v Komárne,
že sa začala ťažba dreva v lese a vyčistenie hlavných cestičiek,
že v MPBH sú uzavreté kontroly URSO a ŠOJ bez vážnych výhrad a
že mesto už nemá prostriedky na nové kontajnery na sídliskách, budú musieť si to
zaobstarať sami.
Pán Nagy sa opýtal na vymenovanie schválených konateľov. Pán primátor uviedol, že
je to v štádiu prípravy – rokujú o podmienkach.
Pán Barczi namietol, že o čom sa má rokovať, keďže podmienky boli zakotvené vo
výberovom konaní. Ing. Paxián, jeden zo schválených konateľov dodal, že ešte
nerokovali, vlastne nedostal písomne ani oznámenie o výsledku konkurzu.
Ing. Pongrácz upozornil, že preto sa konalo zasadnutie 26.apríla, aby novozvolení
konatelia mohli byť ustanovení do funkcie od 1.mája.
Pán primátor uviedol, že doterajším konateľom predĺžil poverenie o jeden mesiac.
Pán Sziszák namietol, že pán primátor na konkrétne otázky najčastejšie odpovie, že
o tom nevie dať informáciu.
Správu primátora zastupiteľstvo vzalo na vedomie (9 – 2 – 0).

5.

Interpelácie poslancov
Ing. Koloman Pongrácz predložil primátorovi 10 otázok (príloha č.10) a požiadal
o okamžitú odpoveď, pretože prisľúbené písomné odpovede ani naposledy nedostal.
Požiadal ďalej o písomnú správu o stave elektrifikácie záhradkárskej osady pri lese.
Pán primátor oznámil, že na všetko dá písomnú odpoveď.
Reagujúc na otázku pána Barcziho ohľadne termínu zaslania odpovede pán primátor
uviedol, že do 31.decembra.
Pán Nagy upozornil, že dodávateľ rekonštrukcie mestského rozhlasu v Ižope ešte
nedostal riadnu objednávku.
Mgr.Varga informoval, že niektoré otázky občanov predložil písomne – zaevidoval
v podateľni.
Opýtal sa ďalej primátora, či bolo zamestnávateľom vyšetrené porušenie pracovnej
disciplíny prednostom úradu tým, že svojvoľne opustil zasadnutie MsZ, čoho sa má zo
zákona zúčastniť ? Požiadal o tom podať písomné stanovisko.
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Pán Sziszák nazval firmu obhospodarujúcu les za nekorektnú, keďže vyrubujú zdravé
stromy a vôbec neskúmajú staré a choré stromy, výsledkom čoho je aj prepadnutý
strom na Promenáde, našťastie sa nikomu nič nestalo.
Vyzval prednostu, aby to prešetril.
Pán primátor uviedol, že nájomná zmluva lesa určila aj lesného hospodára. Na
odstránenie stromu z Promenády už vyzval TSM.
Pani Sobeková upozornila na aktuálnosť údržby detských ihrísk v meste a vypracovať
harmonogram opráv. Navrhla ďalej odmontované ešte použiteľné lavice z Promenády
rozmiestniť do detských ihrísk, pretože tam lavice chýbajú.
Pán Mgr. Hodosi požaduje harmonogram aj na kosenie trávy, pretože v niektorých
častiach mesta je „bordel“.
Žiada doriešiť aj problém s kanalizáciou na Orechovej ulici.
Ing. Balázs sa opýtal, odkedy bude v prevádzke verejný záchod v parku a upozornil, že
prístupová cesta športového areálu aj naďalej pripomína tankodrom.
Pán primátor informoval, že v týchto veciach už vydal príkaz konateľovi TSM.
Pán Barczi namietol, že o tom hovorili už na dvoch predchádzajúcich zasadnutiach.
Mgr. Varga položil otázku, keďže sa toľkokrát spomína úloha pre TSM, či by nebolo
účelné čo najskôr obsadiť funkciu konateľa.

6.

Záverečný účet mesta za rok 2018
Pani Sobeková predložila stanovisko finančnej komisie (príloha č.11) záverom čoho
odporúča schváliť záverečný účet mesta.
Pán hlavný kontrolór podľa svojho stanoviska (príloha č.6) tiež odporúča schváliť
záverečný účet a celoročné hospodárenie mesta za rok 2018.
Stanovisko finančnej komisie ako aj stanovisko hlavného kontrolóra zastupiteľstvo
vzalo na vedomie (11 – 0 – 0).
Predložený záverečný účet mesta (príloha č.7) krátko komentovala spracovateľka,
Ing. Kornélia Laposová.
Záverečný účet mesta a súbor uznesení č.5/b/1-5 bol chválený (11 – 0 – 0).
Nasledovala krátka prestávka.

7.

Správa o výsledkoch ročnej inventarizácie majetku mesta
Predložený materiál (príloha č.8) zastupiteľstvo vzalo na vedomie bez diskusie
(11 – 0 – 0).

8.

Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch finančnej kontroly o tvorbe a čerpaní fondu
opráv pri MPBH s.r.o.
Pán Mgr. Nagy záverom svojej správy (príloha č.9) konštatoval, že postupnými
nápravnými opatreniami sa dá dosiahnuť zákonný stav.

-5–
Na otázku Mgr. Vargu pán hlavný kontrolór uviedol, že uvedené čísla zodpovedajú
stavu na účtoch.
Ing. Pongrácz upozornil na potrebu pravidelného monitorovania stavu nájomných
bytov a vzniknuté závady nechať odstrániť nájomcami. GO fond neslúži na
odstránenie závad spôsobených nájomcami.
Predloženú správu zastupiteľstvo vzalo na vedomie (11 – 0 – 0).

9.

Majetkovoprávne operácie
Pán primátor predložil návrh na prenájom – zámenu použitých priestorov pre Panta
Rhei v bývalej budove daňového úradu na Nám.Mládeže.
Ing. Pongrácz tlmočil názor komisie, podľa čoho by si celá budova vyžiadala
rekonštrukciu, predtým je však treba zvážiť budúcnosť tejto budovy, zohľadniť aj
schválený prenájom pre OZ VIZA.
Bolo by žiadúce zmapovať technický stav všetkých budov vo vlastníctve mesta.
Na otázku p. Barcziho pán primátor uviedol, že Panta Rhei mieni tieto miestnosti
používať len na archivačné účely.
Predložený návrh č.8/a bol schválený (11 – 0 – 0).

10.

Voľné návrhy
Ing. Laposová predložila návrhy rozpočtových opatrení :
- 9/a/1,2 – financovanie nových projektových dokumentácií, navýšenie predmetnej
položky o 10 000,-€ - komisia majetku mesta odporúča – schválené
(11 – 0 – 0).
Pán Barczi navrhol súčasne s vyznačením nástupných plôch záchranných
zložiek vymaľovať parkovacie pruhy na celom parkovisku.
- 9/a/3 - navýšenie cateringu o 3 000,-€
Poslanci upozornili, že finančná komisia už dvakrát odmietla – neschválené
(3 – 5 – 3),
- 9/a/4 - navýšenie rozpočtu na školenia o 3 000,-€ - schválené (11 – 0 – 0),
- 9/a/5 - navýšenie cestovného v súvislosti so školeniami – schválené (11 – 0 – 0).
Ing. Varga požiadal úrad o súpis doterajších účastí zamestnancov MsÚ na
školeniach.
- 9/a/6,7 – účelová dotácia pre Základnú školu B.Bartóka na nákup a montáž žalúzií –
komisia majetku mesta ako aj kultúrna odporúča – schválené (11 – 0 – 0),
- 9/a/8,9 – účelová dotácia pre Základnú školu J.A.Komenského na rekonštrukciu
kuchyne s odporúčaním komisií – schválené (11 – 0 – 0),
- 9/a/10,11 – zaradenie a financovanie zaobstarania protipožiarnych dverí v Základnej
škole B.Bartóka na návrh komisie prevencie a bezpečnosti mesta –
schválené (11 – 0 – 0),
- 9/a/12 – uhradenie zostatkovej kúpnej ceny pre MPBH za kotolňu pri MsKS ako
výpomoc kvôli finančným problémom v MPBH – schválené (11 – 0 – 0).
Ing. Vajai poznamenal, že správne by sa mal vysporiadať na základe

-6znaleckého posudku, pretože stavbu realizovali bez verejného obstarania.
- 9/a/13 - podobný návrh ako predtým vo veci kotolne na Jahodovej ulici – schválené
(11 – 0 – 0),
- 9/a/14 - rozpočtové opatrenie k posledným dvom návrhom – schválené (11 – 0 – 0).
Mgr. Ildikó Laposová predložila návrh na upresnenie počtu delegovaných za mesto
v školských radách.
Ing. Pongrácz doplnil, že v komisii školstva zistili, že počty v Základnej umeleckej
škole, resp. Materskej škole s vyuč.jazykom maďarským sú nesprávne.
Predložené návrhy č.10/a,b boli schválené (11 – 0 – 0).
Následne zastupiteľstvo vzalo na vedomie, že v zmysle predchádzajúceho hlasovania
Ing. Pongrácz sa vzdáva funkcie člena školskej rady pri ZUŠ (11 - 0 – 0),
v tajnom hlasovaní zastupiteľstvo delegovalo pani Petru Lapos za člena školskej rady
pri Materskej škole s vyuč.jazykom maďarským (12 – 0) a vzalo na vedomie, že Ing.
Pongrácz sa vzdal funkcie člena redakčnej rady (12 – 0 – 0).
Ing. Pongrácz doplnil, že tej funkcie sa už vzdal písomne a upozornil, že ani
v poslednom čísle Hlásnika nie sú uvedení zvolení členovia redakčnej rady.
Na návrh Mgr. Hodosiho a komisie prevencie a bezpečnosti zastupiteľstvo schválilo
úlohu pre náčelníka mestskej polície vykonať analýzu početného stavu mestskej
polície. Mgr. Hodosi dodal, že na riadne prevádzkovanie kamerového systému by bolo
potrebné zamestnať piatich zamestnancov na vzor chránenej dielne (12 – 0 – 0).
Na návrh pána primátora zastupiteľstvo s odporúčaním komisie majetku mesta
schválilo predkladanie žiadosti o poskytnutie NFP na rozšírenie kamerového systému
v meste (12 – 0 – 0).
Zastupiteľstvo s odporúčaním komisie majetku mesta schválilo poskytnutie príspevku
na 5% spolufinancovania úspešného projektu pre Základnú školu J.A.Komenského
podľa návrhu č.13/b,c (12 – 0 - 0).
Mgr. Albin Varga predložil návrh na aktualizáciu pomeru navýšenia základného platu
primátora mesta. Výsledkom tajného hlasovania sa základný plat primátora navyšuje
o 9%.
Pán Sziszák kvôli výhradám poslancov voči pôsobeniu prednostu úradu predložil
návrh na vyslovenie nedôvery Ing. Vajaimu. Výsledkom tajného hlasovania (10 – 2)
poslanci vyslovili nedôveru.
Pán Sziszák vyzval pána primátora vyvodiť dôsledky.
Pán primátor predložil návrh podľa prílohy č.12 na nákup nového RTG prístroja
v cene spolu 130 800,-€. Technické údaje odoslal poslancom, požiadal o zaslanie aj
hlavný kontrolór.
Predložený súbor uznesení bol schválený (12 – 0 - 0).
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11.

Diskusia
Pán primátor reagujúc na výhrady Ing. Pongrácza vo veci redakčnej rady uviedol, že
sa bude snažiť do nasledujúceho zasadnutia doriešiť, už o tom hovoril v mestskej rade
a plánuje to prerokovať v kultúrnej komisii.
Ing. Pongrácz považuje skoro 6 mesačnú nečinnosť v tejto veci za neprijateľnú.
Pán Imrich Tarcsi navrhol kým sa nedoriešia problémy s Hlásnikom, aby sa
nepoužíval ten názov mesačníka. Na okraj, že sa pracuje na oprave hlavnej cesty
upozornil, že o výtlky sa nikto nestará.
Pán primátor uviedol, že údržbu miestnych komunikácií je treba riešiť komplexne.
Pán hlavný kontrolór dodal, že na monitoring miestnych komunikácií už existuje
uznesenie MsZ.
JUDr. Lojkovič vyslovil názor, že úrad nemá čo komentovať správy hlavného
kontrolóra, ale zato ešte verejné obstaranie bolo porušené a notárska zápisnica je
protizákonná – postihuje občanov mesta. Upozornil ďalej na trhlinu v zákone
v súvislosti s tým, že konateľom 30. apríla vypršal mandát a vyslovil spokojnosť, že
zastupiteľstvo schválilo minuloročné hospodárenie mesta, čím sa potvrdilo, že oproti
fámam sa hospodárilo dobre.
Pani Kissová oboznámila zastupiteľstvo 7 ročnou kauzou zapríčinenou nepovoleným
zbúraním steny v byte nad jej bytom, čím sa poškodila stropná konštrukcia jej bytu.
Pán primátor informoval, že pozná problematiku, ale v týchto občianskoprávnych
sporoch samospráva nemá žiadne kompetencie.
Pán Kmeť vyslovil nespokojnosť s prácou samosprávy a pripisuje to vine primátora,
ktorého odpoveď jednému poslancovi ako určil termín úlohy na 31.decembra považuje
za aroganciu.

12.

Záver
Pán primátor pozval každého na tradičný deň detí 1.júna v športovom areáli
a informoval, že dňa 24.mája naše mesto bude cieľovým bodom charitatívnej akcie
združenia Nádej sklerózis multiplex na podporu vybudovania denného stacionára pre
pacientov odkázaných na pomoc druhých.
Cyklistický pelotón privíta na Promenáde pri kúpalisku. Účastníkov čaká hostina
a hudba v Plauter kúrii. Očakávajú aj predstaviteľov samosprávy mesta.
Pán primátor poďakoval za účasť a uzavrel rokovanie.

Gergő Holényi
primátor mesta

