Zápisnica
napísaná zo 7. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 26.6.2019
Predsedajúci :

Gergő Holényi, primátor mesta

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

Karol Nagy
Mgr. Albin Varga

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

Otvorenie
Pán primátor pozdravil prítomných a konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Za overovateľov zápisnice určil p. Karola Nagya a Mgr. Albina Vargu.
Pracovné predsedníctvo bolo schválené v zložení Mgr. Ildikó Laposová
Ing. Gejza Kórósi.

2.

Predloženie programu rokovania
Program rokovania bol schválený podľa zverejnenej pozvánky (8 – 0 – 0).
Pán primátor dodal, že v rámci bodu č.7 predloží aj správu MsKS o hospodárení
v roku 2018.

3.

Kontrola plnenia uznesení MsZ a správa o kontrolnej činnosti
Mgr. Albert Nagy, hlavný kontrolór mesta informoval o plnení uznesení podľa prílohy
č.1.
Predloženú správu zastupiteľstvo vzalo na vedomie (12 – 0 - 0).
Ďalej predložil správu o finančnej kontrole podľa prílohy č.2.
Ing. Pongrácz konštatoval, že predložený materiál je vyhovujúci, neobsahuje však
všetky zmluvy – treba v tom pokračovať do ďalšieho zasadnutia.
Predloženú správu zastupiteľstvo vzalo na vedomie (12 – 0 – 0).

4.

Správa primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta
Pán primátor konštatoval, že sa toho v našom meste od posledného zasadnutia udialo
veľa, ako najvýznamnejšie považuje predložený 69 stranový materiál o investíciách vo
výške 600 000,-€, čo vo Veľkom Mederi nemá obdoby.

-2Informoval, že vzhľadom na mimoriadnu situáciu objednal už 2x postrek komárov
a plánuje sa to následne ešte raz.
Na dnešné zasadnutie sa pripravilo 5 všeobecne záväzných nariadení, zvlášť
poďakoval Ing. Pivodovej za spracovanie VZN o nakladaní s odpadmi a Liane
Bzduchovej a Mgr. Ildikó Laposovej za spracovanie dvoch VZN v oblasti školstva –
príspevkov na prevádzkovanie, resp. na stravovanie.
V tejto súvislosti uviedol, že vládou propagovaná strava zadarmo v skutočnosti bude
stáť 30 centov.
Pán primátor informoval o úspešných projektoch – 21 182,-€ na rozšírenie
kamerového systému o 8 nových kamier a 484 785,-€ na rozvoj zberného dvora
a strojového parku TSM.
Zajtra sa má odovzdať do prevádzky nový bazénový komplex na termálnom kúpalisku
a pripravuje sa rozvoj kanalizácie v Ižope. V tejto veci rokoval ako na ministerstve
ako aj s odborníkmi v tejto oblasti – podľa všetkého to budeme musieť riešiť
z vlastných zdrojov.
Náklady na 1.etapu predstavujú cca 380 000,-€ a ideálne môžeme začať už na jeseň.
Na vynášanie obsahu žúmp za 15,-€ nenašli dodávateľa.
Už nám bol dodaný nový RTG prístroj, je uložený na bezpečnom mieste, v súčasnosti
prebieha verejné obstarávanie na rekonštrukciu priestorov RTG pracoviska.
Reagujúc na kritiky pán primátor informoval, že sa prepočítala potreba kontajnerov na
sídliskách, má to zaobstarať MPBH na náklady vlastníkov bytov.
Vo veci kosenia trávy poprosil o trpezlivosť, vyslovil presvedčenie, že TSM robí čo
môže, ale terajšie počasie praje rastu trávy a burinám.
S radosťou konštatuje, koľko máme šikovných žiakov v meste, dnes mal tú česť
vyznamenať 163 úspešných žiakov.
Tlmočil aj úspech futbalovej U13-ky, ktorí sa stali majstrom a vyslovil žiadosť
zachovať spolu toto úspešné mužstvo aj na ďalšiu sezónu.
Pán primátor na záver informoval, že na mestskom úrade sa vykonala revízia GDPR,
bez vážnych nedostatkov.
Pán Karol Nagy vo veci vynášania žúmp upresnil, že tých 15,-€ je cena pre občana,
mesto by malo prispieť v prípade vyššej ceny a že po prvej etape kanalizácie po
Konvalinkovú ulicu sa bude dať uchádzať o 200 000,-€ ročne na ďalšie etapy.
Pán primátor vyslovil názor, že prispievanie mesta na vynášanie žúmp by bolo treba
zakotviť vo VZN.
Ing. Pongrácz súhlasil a vyzval, nech sa pripraví takéto VZN.
Ing. Balázs sa opýtal, čo všetko už TSM vo veci kosenia trávy urobilo, pretože to nie
je vidieť a už je tu sezóna.
Pán primátor navrhol o tom pokračovať v časti interpelácie.
Pán Barczi vyslovil názor, že pán primátor len slovami podporuje športový život, na
druhej strane znížil na polovicu rozpočet na údržbu areálu MŠK a aj kým sa dala do
poriadku prístupová cesta do areálu, sa muselo čakať niekoľko mesiacov.
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5.

Interpelácie poslancov
Pán primátor k problematike kosenia trávy konštatoval, že TSM má v teréne všetky
kosačky čo má.
Ing. Balázs namietol, že ak to nestačí, treba hľadať externú firmu.
Ing. Karol Paxián, konateľ TSM požiadal občanov o trpezlivosť 2-3 týždne
a informoval, že plánujú použiť aj herbicídy.
Ing. Pongrácz upozornil, že na údržbu a kosenie detských ihrísk a cintorínov by malo
mať mesto samostatný režim. TSM je v týchto veciach len dodávateľom.
Ing. Pongrácz ďalej namietol, že nedostal dostačujúce odpovede na 9 bodovú písomnú
interpeláciu na poslednom zasadnutí a predložil aj ústne tieto interpelácie.
Pán primátor odpovedajúc na niektoré otázky uviedol, že udanie vo veci 74 čiernych
stavieb bolo odoslané, že stále prebieha obstarávanie dodávateľa nového parkoviska
na Sídl.M.Corvina,
že vo veci 168 tisícovej neopodstatnenej platby termálneho kúpaliska prebieha stále
audit,
že vo veci udaní u MPBH stále prebieha konanie,
že vo veci elektrifikácie záhradkárskej osady sme nekonali, pretože nemáme referenta
majetkára.
Na ďalšiu otázku Ing. Pongrácza ohľadne osvetlenia cyklotrasy do Ižopu uviedol, že
prebieha verejné obstarávanie projektu a že s údajným projektom parkoviska za
Základnou školou B.Bartóka sa ešte nestretol.
Na otázku Mgr. Vargu pán primátor uviedol, že prednosta úradu za opustenie
zasadnutia MsZ v apríli nebol potrestaný.
Mgr. Varga ďalej namietol, že prednosta neprijal jeho volanie na služobný telefón
a nereagoval ani na SMS a vyslovil názor, že 2. postrek komárov bol menej účinný, či
bol postrekový materiál kontrolovaný.
Pán prednosta uviedol, že nereagoval, nakoľko predmetný hovor mal byť súkromný.
Pán primátor uviedol, že nemal dôvod dať skontrolovať postrekový materiál.
Odpovedajúc Ing. Balázsovi pán primátor uviedol, že Ing. Vargová nie je vymenovaná
za konateľa MPBH, pretože nepodpísala pracovnú zmluvu. Ďalší dvaja konatelia
podpísali takú istú zmluvu.
Ing. Vargová uviedla, že zmluva jej predložená nie je pripravená v zmysle
Občianskeho zákonníka, obsahuje páky zabraňujúce riadny výkon konateľa, na druhej
strane rôzne povinnosti pod hrozbou 5 tisícovej pokuty.
Na otázky poslancov prítomní dvaja konatelia uviedli, že ich zmluvy takéto
ustanovenia neobsahujú.
Pán Barczi ponúkol pomoc, kontakt na možného dodávateľa vo veci modernizácie
učební základnej školy.
Pán primátor poďakoval a informoval, že už to postúpil projektovej manažérke.
Vo veci konateľa MPBH s.r.o. pán Barczi pripomenul p. primátorovi, že dozornej rade
dňa 6.júna prisľúbil, že na druhý deň vymenuje Ing. Vargovú za konateľku.
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Mgr. Hodosi sa opýtal, kto je teda a dokedy na čele MPBH a ako ďalej.
Pán primátor informoval, že do 30.júna má predĺženú zmluvu Mgr. Gulyásová.
Ing. Pongrácz nazval klamstvom, že všetci konatelia dostali podpísať rovnaké zmluvy
a upozornil, že vyslovene preto bol časovaný výber konateľov a zasadnutie MsZ na
koniec apríla, aby sa mohli ujať funkcie od 1.mája.
Opýtal sa prečo primátor neplnil toto rozhodnutie.
Ing. Néveri vyzval tiež primátora, aby splnil svoj sľub a vymenoval Ing. Vargovú
v zmysle Občianskeho zákonníka, potom ako zamestnancovi môže určiť pracovné
podmienky.
Pán Barczi požiadal pána primátora predložiť dozornej rade predmetnú zmluvu.
Ing. Néveri vo veci vynášania obsahu žúmp v Ižope upozornil primátora, že predmetné
uznesenie uložilo zabezpečiť túto službu.
Pán primátor vyslovil presvedčenie, že sa tejto problematike venoval dosť podrobne,
ale za súčasných podmienok je to nerealizovateľné, preto sa snaží dosiahnuť
komplexné riešenie – kanalizáciu tejto mestskej časti, čo je už 20 rokov problémom.
Ing. Néveri odvetil, že aj predtým sa tomu venovalo, bol pripravený aj projekt, len
mesto nebolo v takej finančnej situácii, aby si to mohlo dovoliť z vlastných zdrojov.
Navrhol ďalej presne zmapovať objem žúmp a nákladov. Pán primátor odvetil, že na
to nemáme zamestnanca.

6.

Výročná správa a účtovná uzávierka spoločností založených mestom za rok 2018
Výročnú správu (príloha č.3) a účtovnú závierku (príloha č.4) Termál s.r.o. predložil
a krátko komentoval Ing. Tibor Križan, konateľ spoločnosti.
Na otázku p. Barcziho vysvetlil, že mínusový stav objemu hotovosti by sa dal znížiť
znížením tempa investícií, na druhej strane však vyslovil presvedčenie, že aj súčasné
nové bazény budú prínosom pre kúpalisko.
Ing. Balázs konštatoval podľa predloženej správy, že Termál s.r.o. nehrozí žiadny
krach a navrhol v budúcnosti venovať sa rozvoju parkoviska.
Mgr. Laposová považuje za vysokú sumu 50 000,-€ do rezervného fondu, keďže ten
fond sa okrem toho tvorí aj zo zákona a navrhla obnoviť detský zábavný park.
Predložené návrhy uznesení boli schválené (12 – 0 – 0).
Pán primátor predložil správy (príloha č.5 a 6) MPBH s.r.o.
Poslanci namietli, že nie je prítomná konateľka spoločnosti a hlasovali bez diskusie.
Predložený návrh uznesení č.5/b nebol schválený (0 – 12 – 0).
Minuloročné výsledky hospodárenia TSM (príloha č.7 a 8) predložil Ing. Karol
Paxián, konateľ spoločnosti.
Záverom diskusie Ing. Pongrácz požiadal konateľa zmluvne vysporiadať preberanie
majetku – strojov od MŠK.
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7.

Individuálna výročná správa mesta Veľký Meder za rok 2018
Písomnú správu podľa prílohy č. 9 predložila Ing. Laposová, vedúca finančného odd.
Pani Sobeková uviedla, že tento materiál finančná komisia neprerokovala.
Predložený materiál zastupiteľstvo vzalo na vedomie (10 – 1 – 0).
Správu o hospodárení MsKS (príloha č.10) predložil p. Ladislav Gútay, riaditeľ
MsKS.
Na poslaneckú otázku odznela informácia, že oproti roku 2016, keď vykurovali
plynom, sa v roku 2018 zvýšili náklady na vykurovanie budovy z 16 161,-€ na
20 572,-€.
Vo veci knižnice v Ižope uviedol, že v uplynulých týždňoch nevedel zabezpečiť
prevádzku kvôli čerpaniu dovoleniek zamestnancov MsKS.
Predložený súbor uznesení bol schválený (12 – 0 – 0).
Nasledovala krátka prestávka.

8.

Prevádzkový poriadok pre verejné WC
V diskusii k predloženému materiálu (príloha č.11) Ing. Balázs navrhol vybaviť
zariadenie dverami na mince a kamerami.
Ing. Pongrácz navrhol v tejto forme len vziať na vedomie, ale pán primátor nevidí
v tom problém, aby sa po rekonštrukcii predložil na schválenie nový prevádzkový
poriadok.
Predložený materiál zastupiteľstvo schválilo (8 – 4 – 0).

9.

Návrh VZN č.3/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území mesta Veľký Meder
K predloženému návrhu VZN (príloha č.12) navrhol Mgr. Varga schváliť pozmeňujúci
návrh a to v ods.a, bodu 4 čl.I. zmeniť letný odvoz komunálneho odpadu od rodinných
domov na 4 mesiace, t.j. od 1.6. do 30.9. príslušného roka.
Ing. Néveri súhlasne uviedol, že zavedenie hnedých nádob nie je dôvodom na zmenu
frekvencie odvozu komunálneho odpadu.
Reagujúc na jeho ďalšiu poznámku Ing. Pivodová uviedla, že zavedeniu hnedých
nádob predchádzal prieskum verejnej mienky a túto formu uprednostnili pred
rozdávaním komposterov.
Pozmeňujúci návrh Mgr. Vargu bol schválený (10 – 2 – 0) a na takto upravenom
VZN č.205 sa zastupiteľstvo uznieslo (11 – 1 – 0).
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Návrh VZN č.4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.139 o zásadách prideľovania
nájomných bytov v meste Veľký Meder
Predložený materiál (príloha č.13) bol schválený bez diskusie (9 – 3 – 0),
zastupiteľstvo sa uznieslo na VZN č.206.

11.

Návrh VZN č.5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.202 o určení výšky príspevku na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia so sídlom na území mesta Veľký Meder na rok 2019.
Písomný materiál (príloha č.14) predložený Mgr. Laposovou bol schválený bez
diskusie (12 – 0 – 0), zastupiteľstvo sa uznieslo na VZN č.207.

12.

Návrh VZN č.6/2019 o určení výšky a spôsob úhrady príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Veľký
Meder
Písomný materiál (príloha č.15) a vzniknutú situáciu ohľadne tzv. obedov zadarmo
podrobne vysvetlila Mgr. Ildikó Laposová.
Ing. Néveri upozornil, že predmetná kaucia vo výške 27,-€ môže byť pre niektoré
rodiny problémom, Ing. Pongrácz však informoval, že v odôvodnených prípadoch
sociálnej odkázanosti môže mesto poskytnúť jednorazovú pomoc na uhradenie tejto
čiastky.
Predložený materiál bol schválený (11 – 0 – 0), zastupiteľstvo sa uznieslo na VZN
č.208.

13.

Návrh VZN č.7/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.120 o evidencii pamätihodností
Mgr. Laposová informovala, že predmetný materiál vlastne zlúči komisiu
pamätihodnosti a komisiu miestnych hodnôt.
Návrh na zrušenie komisie miestnych hodnôt bol schválený (12 – 0 – 0).
Predložený návrh VZN bol schválený (12 – 0 – 0), zastupiteľstvo sa uznieslo na VZN
č.209.
Zastupiteľstvo vzalo na vedomie zrušenie členstva doterajších členov komisie
(12 – 0 – 0), následne v tajnom hlasovaní zvolilo nových členov spoločnej komisie :
Mgr. László Varga
Dénes Mikóczy
MUDr. Margita Cyprichová
Mgr. Ildikó Laposová
Mgr. Margita Ábrahámová
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Mgr. Angéla Sörös
Péter Plauter
14.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2019
Predložený návrh podľa prílohy č.17 bol schválený (12 – 0 – 0).
Ing. Pongrácz požiadal doplniť o úlohy, u ktorých hlavný kontrolór požiadal predĺžiť
termín plnenia.

15.

Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva na 2.polrok 2019
Predložený návrh programu (príloha č.18) upravený na návrh prípravnej komisie –
zlúčiť augustové a septembrové zasadnutie na termín 18.septembra 2019 –
bol schválený bez diskusie (12 – 0 – 0 ).

16.

Majetkovoprávne operácie
Mgr. Fabulyová predložila návrh na určenie predaj 117 m2 pozemku podľa návrhu
č.15/a.
Zámer predaja bol schválený (11 – 1 – 0).
Následne tajným hlasovaním zastupiteľstvo schválilo odpredaj p. Sobekovi
a manželke ( 10-1 ).
V ďalšom bode zastupiteľstvo schválilo zámer predaja pozemku pre Západoslovenskú
distribučnú a.s. (12 – 0 – 0). Ako Mgr. Fabulyová uviedla, o predaji sa bude hlasovať
po zameraní pozemku a určení presnej výmery.
Na návrh Mgr. Kórósiho sa text uznesenia upravil v tom zmysle, že sa jedná o „časť“
parcely č.4195/1.

17.

Voľné návrhy
Rozpočtové opatrenia predložila Ing. Kornélia Laposová :
- návrh č.16/a/1 – navýšenie mzdových prostriedkov na plat zástupcu primátora.
Niektorí poslanci poznamenali, že v skutočnosti neboli plánované
mzdové prostriedky na funkciu prednostu úradu.
Ing. Pongrácz navrhol predložiť výkaz čerpania mzdových
prostriedkov na mestskom úrade a o tejto otázke rozhodovať na
septembrovom zasadnutí.
Pán primátor predložené uznesenie stiahol z rokovania
- návrh č.16/a/2 – schválený bez diskusie (12 – 0 – 0),
- návrh č.16/a/3,4 – transfer 25 000,-€ pre OO CR na financovanie dní Sv.Štefana.
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nemusí naplniť prezentovaný účel. Pán prednosta uviedol, že na
prípravnom zasadnutí MsZ bolo prezentovaný a dohodnutý
predmetný transfer, že ani úhrada zo strany OOCR nie je
prekážkou po nadobudnutí úhrady zo strany mesta. Ďalej uviedol,
že transfer bol navrhnutý aby mesto mohol dostať dotáciu o dva
roky až 90% zo sumy transferu.
Predložený návrh nebol schválený (0 – 12 – 0).
- návrh č.16/a/5 – rekonštrukcia strechy MsKS – schválený (12 – 0 – 0),
- návrh č.16/a/6 – oprava strechy bývalého Daňového úradu – schválený (12 – 0 – 0),
- návrh č.16/a/7 – schválený (12 – 0 – 0),
- návrh č.16/a/8 – rekonštrukcia kuchyne Základnej školy J.A.Komenského.
Pán Sziszák navrhol prípadné nevyčerpané prostriedky ponechať na
účte školy.
Predložený návrh bol schválený (12 – 0 – 0).
- návrh č.16/a/9 – oprava – údržba budovy pri Materskej škole na nám B.Bartóka –
schválené (12 – 0 – 0),
- návrh č.16/a/10 – navýšenie rozpočtu na údržbu – modernizáciu ihriska Materskej
školy – schválené (12 – 0 – 0),
- návrh č.16/a/11,12 – oprava strechy bývalého zdravotníckeho strediska na
Nám.B.Bartóka – schválené (12 – 0 – 0),
- návrh č.16/a/13 – rekonštrukcia Lastovičkovej ulice – schválené (12 – 0 – 0),
- návrhy č.14 a 15 Ing. Pongrácz navrhol prerokovať až po schválení, resp.neschválení
ostatných návrhov
- návrh č.16/a/16 – navýšenie rozpočtu na poštové služby – schválené (12 – 0 – 0),
- návrh č.16/a/17 – financovanie odstránenia havarijného stavu na poliklinike –
schválené (12 – 0 – 0),
- návrh č.16/a/18 – navýšenie rozpočtu na projektové dokumentácie na nové detské
ihriská, na modernizáciu starých ihrísk, cyklotrasu a na verejné
osvetlenie – schválené (12 – 0 – 0),
- návrh č.16/a/19 – oprava kanála ústredného kúrenia Základnej školy B.Bartóka
s vyuč. jazykom maďarským – riešenie krízovej situácie –
schválené (12 – 0 – 0).
Ing. Pongrácz namietol, že sa to ťahá už od apríla. Pán primátor
uviedol, že on nedostal žiadne odborné stanovisko o havarijnom
stave ZŠ BB.
- návrh č.16/a/14,15 – dobudovanie časti kanalizácie v Ižope v záujme kolaudácie a
príslušné rozpočtové opatrenia upravené na návrh
Ing. Pongrácza započítaním 30 000,- € z prebytku – schválené
(12 – 0 – 0).
Pán primátor doplnil, že verejné obstarávanie môže byť
zahájené už zajtra.

-9Ing. Pongrácz predložil návrh – žiadosť primátorovi a úlohu hlavnému kontrolórovi
podľa prílohy č.19. Na žiadosť primátora a hlavného kontrolóra termíny boli upravené
na 31.júl, resp. na 31.august.
Predložený návrh uznesenia bol schválený (11 – 0 – 0).
Mgr. Albin Varga navrhol prevziať ako dar od p. Ladislava Nagya defibrilátor
a odovzdať k dispozícii mestskej polície v termíne do 4.7.2019 – tento návrh bol
schválený (11 – 0 – 0).
Pán Jozef Sziszák navrhol prípadný zostatok zo schválených prostriedkov na
rekonštrukciu kuchyne Základnej školy J.A.Komenského ponechať na voľné
nakladanie u riaditeľky školy.
Tento návrh bol schválený (11 – 0 – 0).
Pán primátor predložil návrhy projektového manažmentu – č.17/a,b,c.
Predložené uznesenia boli jednotlivo schválené (12 – 0 – 0).
Na konci tohto programového bodu pán primátor predložil návrh Ing. Néveriho –
vymeniť kopírovacie stroje na mestskom úrade na nové v súlade s podmienkami
obstarania, prípadne vypovedať zmluvu s dodávateľom.
Tento návrh č.18/a bol schválený (12 – 0 – 0).

18.

Diskusia
JUDr. Lojkovič vyzval primátora, aby prípravu investícií vo výške 600 000,-€
nenazval nevýdaným vo Veľkom Mederi, keďže sa tu realizovali už 3-4 miliónové
projekty. Na margo nečinnosti vo veci kanalizácie Ižopu uviedol, že v tejto veci urobil
všetko možné, bol aj v Bruseli a požiadal primátora nech sa už nehrabe v minulosti.
Upozornil ďalej, že vo veci konateľov primátor nemôže rozhodovať bez zastupiteľstva
a aby úspešný projekt TSM nedopadol tak ako teplovod, čo primátor napadol.
Opýtal sa ďalej, kde je v rozpočte odmena odborných konzultantov p.Vargu a Antala.
Pán primátor odvetil, že vo veci kanalizácie skutočným problémom bol zápis v registri
trestov primátora, preto nemohol podpisovať dotácie z EÚ, že pána Antala platil
Termál s.r.o. a že teplovod bol investíciou MPBH, nie mesta.
Ďalej konštatoval, že 5 minútový limit už p. Lojkovič vyčerpal.
Pán Görföl konštatoval, že aj z predloženej výročnej správy je vidieť, že termálne
kúpalisko nemá žiadne problémy v rozpore s volebnou kampaňou predovšetkým
SMK, počas uplynulých 4 rokov produkovali z roka na rok lepšie, že termálne
kúpalisko aj mesto funguje dobre.
Ing. Pongrácz si vyprosil narážky p. Görföla na adresu SMK, vymenoval ďalej
niektoré výhrady v minulosti s cenotvorbou a dodávateľom nových bazénov – OSP,
ktorého výber už aj u MPBH skúmal úrad pre verejné obstarávanie. Z neznámych
dôvodov však toto konanie bolo nedotiahnuté.

- 10 Požiadal ďalej primátora, aby sa zdržal osočovania zastupiteľstva v Hlásniku a aby
toto periodikum poskytlo objektívne informácie čitateľom.
Na konci diskusie pán Tarcsi vyzval primátora vzdať sa funkcie.

19.

Záver
Pán primátor poďakoval za účasť, poprial každému pohodové letné prázdniny
a uzavrel rokovanie.

Gergő Holényi
primátor mesta

