Zápisnica
napísaná z príležitosti 10.zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 13.12.2017
Predsedajúci :

JUDr. Samuel Lojkovič, primátor mesta

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

MVDr. Dezider Bartalos
Ivan Polgár

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

Otvorenie
Pán primátor pozdravil prítomných a konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Za overovateľov zápisnice menoval MVDr. Dezidera Bartalosa a p.Ivana Polgára.
Pracovné predsedníctvo bolo schválené v zložení Dénes Mikóczy, Mgr.Zalán Kórósi
(12 - 0 - 0).

2.

Predloženie programu rokovania
Pán zástupca primátora navrhol poradie programových bodov upraviť nasledovne :
po 5.bode rokovania prerokovať bod č.7,8 a 6 a namiesto majetkoprávnych operácií
v bode č.11 prerokovať návrh investícií v 1.etape.
Takto upravený program rokovania bol schválený (12 - 0 - 0).

3.

Kontrola plnenia uznesení MsZ a správa o kontrolnej činnosti
Svoju správu podľa prílohy č.1 predložil pán hlavný kontrolór mesta.
V tejto súvislosti Ing. Pongrácz predložil návrh uznesenia (príloha č.2) úlohu
hlavnému kontrolórovi navrhnuté už na predchádzajúcom zasadnutí.
Tento návrh bol schválený (13 - 0 - 0).
Správa hlavného kontrolóra bola tiež schválená (13 - 0 - 0).
Na návrh pána primátora zastupiteľstvo schválilo bez diskusie správy hlavného
kontrolóra o kontrolnej činnosti
č. 6 (príloha č.3)
č. 7 (príloha č.4)
č. 8 (príloha č.5)
č. 9 (príloha č.6)
(13 - 0 - 0).
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Správa primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta
Pán primátor úvodom predstavil v rámci novej štruktúry mestského úradu p.Alexandra
Fatonu, vedúceho údržby verejných priestranstiev.
Z udalostí za uplynulé tri týždne pán primátor spomenul záverečné programy
Besnyeiho dní,
oslavy k 60.výročiu založenia Gymnázia s vyuč. jazykom maďarským vo Veľkom
Mederi.
V tejto súvislosti s poľutovaním konštatoval, že to bola zároveň aj rozlúčka
s gymnáziom, pretože v budúcom roku sa pre nedostatok záujemcov neotvorí nová
trieda.
4.decembra sa konala ustanovujúca schôdza VÚC, pán primátor zopakoval svoj zámer
odovzdať všetky pripomienky mesta, problematické veci poslancovi VÚC
p.PaedDr. Soókymu.
6.decembra sa konalo vyhodnotenie činnosti záujmových krúžkov a skupín pri Klube
dôchodcov za rok 2017.
Dňa 7.decembra sa zúčastnil výstavy z diel Józsefa Janigu v Nových Zámkoch, kde
s prekvapením konštatoval neobvykle vysoký záujem tamojších občanov.
V dňoch 8. a 9.decembra sa konali Mikulášske trhy okorenené aj kultúrnymi
vystúpeniami.
9.decembra sa konala výročná schôdza veľmi aktívneho združenia telesne
postihnutých a 11.decembra sa lúčili s rokom 2017 na termálnom kúpalisku.
V uplynulých dňoch bola dokončená výstavba parkoviska pred „modrým blokom“
a teraz sa dokončuje chodník a výmena verejného osvetlenia na Jahodovej ulici.
Prebiehajú rokovania o ekodvore, o kamerovom systéme, aj na budúci rok sa
usporiada akcia EKO-TOP FILM.
Začiatkom r. 2018 bude treba aktualizovať starú dokumentáciu priemyselného parku
a dúfa, že v januári už bude môcť predkladať zmluvy.
Pán primátor informoval, že na mestskom úrade a v komisiách sa v uplynulých
týždňoch venovalo predovšetkým príprave rozpočtu na rok 2018 a reagujúc na slová
MUDr. Vrezgovej informoval, že podľa rokovaní s novou riaditeľkou nemocnice
s poliklinikou je šanca na nový RTG prístroj, hľadá sa však vhodné technické riešenie.
Správu primátora mesta zastupiteľstvo vzalo na vedomie (12 - 0 - 0).

5.

Interpelácie poslancov
Pán Sziszák sa verejne ospravedlnil hlavnému kontrolórovi, pretože jeho poznámky na
minulom zasadnutí ohľadne prepravných listov v mestskom športovom klube boli
mylné, u nákladov za kosenie trávy však vidí naozaj zaujímavé čísla.
Opýtal sa ďalej p. Bobkoviča, ako môže byť vlastným zamestnancom v mestskom
športovom klube odvolávajúc sa na správu hlavného kontrolóra.
Pán Bobkovič to odmietol a vyhlásil, že ani on ani druhý konateľ nepoberajú žiadne
odmeny od MŠK a požiadal hlavného kontrolóra túto nepresnú informáciu riadne
prešetriť, podobne sa vyjadril aj pán primátor.
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riadne overené.
Odpovedajúc Ing. Dobis pán primátor informoval, že aj keď sa neuvažuje o predaji
Polikliniky, objavil sa záujemca o túto budovu.
MUDr. Vrezgová dôrazne protestovala proti takému konaniu a navrhla v prípade
budov v majetku mesta slúžiace na verejnoprospešné účely takéto žiadosti odmietnuť
z úradnej moci.
Pán primátor však konštatoval, že podľa platnej právnej úpravy o majetku rozhoduje
MsZ.
Odpovedajúc Ing. Dobis pán primátor informoval, že po skončení nájomneho pomeru
záchrannej služby v inkubátorskom dome rokovali aj osobne o pokračovaní, resp.
ukončení spolupráce, pričom sa vyjadrili, že po ukončení projektu INKUBÁTOR
neplánujú platiť nájom, budú hľadať iné priestory v meste, až potom im bola odoslaná
predmetná SMS správa o skončení zmluvného pomeru.
Na tému poliklinika ešte MUDr. Vrezgová požiadala hlavného kontrolóra zistiť, že
podľa kúpnej zmluvy ako dlho má poliklinika slúžiť pre zdravotníctvo.
Pán Bobkovič zase na tému jeho „zamestnaneckého pomeru“ požiadal hlavného
kontrolóra na budúcom zasadnutí zverejniť všetky jeho príjmy od MŠK od roku 2015.
Mgr. Laposová požiadala oplotiť nevyužitý bývalý skautský dom, pretože sa tam
údajne ubytovali neznámi ľudia. Túto informáciu potvrdil aj p.Polgár.
Pán Bobkovič zopakoval svoju požiadavku vyčistiť chodníky v lesoparku.

6.

Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu mesta a programovému rozpočtu
Písomný materiál (príloha č.7) predložený Mgr. Albertom Nagyom bol schválený bez
diskusie (13 - 0 - 0).

7.

Rozpočet mesta na roky 2018 - 2020
Vypracovaný 103 stránkový materiál (príloha č.8) predložila spracovateľka Ing. Eva
Kázmérová. Mgr.Kórósi informoval, že pripomienky spoločnej komisie boli
zapracované do návrhu a za komisiu finančnú odporučil predložený rozpočet schváliť.
Dodal ďalej, že sa pripravil návrh investičných akcií - 1.etapa na rok 2018.
Pán primátor tiež doporučil predložený rozpočet a investičné zámery samostatne
schváliť.
Ing. Pongrácz by navrhol znížiť prevádzkové náklady a zvýšiť rozpočet na investície,
argumentoval so zvyšovaním daňových príjmov a výškami investícií
v predchádzajúcom období.
Reagujúc na príspevok Ing. Dobis pán primátor uviedol, že problematiku nadčasov
v Základnej umeleckej škole je potrebné riešiť predovšetkým po organizačnej stránke.
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skutočných aktivitách v tejto oblasti, čo sa však dopredu nedá plánovať.
Rozpočet mesta na rok 2018-2020 - súbor uznesení č.7/a/1-4 bol schválený
(10 - 0 - 3).
Rozpočet mesta na roky 2019-2020 zastupiteľstvo vzalo na vedomie (13 - 0 - 0).

8.

Návrh VZN č.8/2017 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 2018
Aktuálne znenie tohto nariadenia (príloha č.9) so zmenenými sumami v tabuľkovej
časti predložila Ing. Kázmérová.
Navrhnuté VZN č.197 bolo schválené bez diskusie (13 - 0 - 0).

9.

Rozpočet MsKS Veľký Meder na rok 2018
O tomto materiáli sa hlasovalo v bode č.7 spolu s rozpočtom mesta.

10.

Návrh plánu zasadnutí MsZ na 1.polrok 2018
Písomný materiál (príloha č.10) predložený pánom zástupcom primátora bol schválený
bez diskusie (13 - 0 - 0).

11.

Navrhované investície 2018 - 1.etapa
Pán primátor informoval, že k predloženému návrhu 5 investícií (príloha č.11)
navrhuje MUDr. Vrezgová na základe požiadavky školskej rady pridať aj výmenu
okien a dverí na Základnej škole B.Bartóka.
MUDr. Vrezgová odôvodnila návrh s tým, že už príliš dlho sa to odďaľuje
s odôvodnením, že sa čaká na vhodné vyhlásenie dotácie.
Po krátkej diskusii, či sa táto investícia jednoducho pripíše ako 6.bod do predloženého
materiálu, sa hlasovalo samostatne o návrhu MUDr. Vrezgovej a návrh bol schválený
(13 - 0 - 0).
Takto doplnený materiál - príloha č.11 - bol schválený (13 - 0 - 0 ).
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12.

Voľné návrhy
Ing. Kázmérová predložila návrh č.9/a na rozpočtové opatrenie.
Ing. Pongrácz namietol, že sa oprave miestnych komunikácií nemalo venovať na
poslednú chvíľu, koncom roka.
Pán Mikóczy však konštatoval, že aj v priebehu roka sa venovalo dosť oprave
a výstavbe mestských komunikácií.
Pán Bobkovič dodal, že či sa to realizuje skôr alebo neskôr, tým sa navyšuje majetok
mesta.

13.

Diskusia
MUDr. Vrezgová vyslovila nespokojnosť s prístupom terénneho pracovníka pri
odstraňovaní námrazy zamrznutých chodníkov pri poliklinike.

14.

Záver
Pán primátor skonštatoval, že sa schválil najdôležitejší materiál, rozpočet mesta
a poďakoval každému, kto sa podielal na príprave, zároveň sa zaviazal dodržať
schválený materiál.
Poďakoval občanom za ich aktívnu účasť na spoločenskom živote mesta a pozval
každého na silvestrovskú zábavu o polnoci ako aj dňa 1.januára od 17.00 hodiny.
Pán primátor poprial príjemné sviatky a uzavrel zasadnutie.

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

JUDr. Samuel Lojkovič
primátor mesta

