Zápisnica
napísaná z príležitosti 8. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 11.10.2017
Predsedajúci :

JUDr. Samuel Lojkovič, primátor mesta

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

Jozef Sziszák
Ivan Bobkovič

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

Otvorenie
Pán primátor pozdravil prítomných a konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Za overovateľov zápisnice určil p. Jozefa Sziszáka a p. Ivana Bobkoviča.
Pracovné predsedníctvo bolo schválené v zložení Dénes Mikóczy, Viliam Görföl.

2.

Predloženie programu rokovania
Program rokovania bol schválený podľa pozvánky (11 - 0 - 0).

3.

Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva
Pán hlavný kontrolór krátko komentoval svoju písomne predloženú správu
(príloha č.1).
Ing. Néveri sa opýtal na prekážky vysporiadania budovy bývalých bytov na Jahodovej
ulici.
Pán primátor informoval, že existuje vecné bremeno ministerstva, nakoľko niekedy
v rokoch 2006-2007 štát poskytol dotáciu na rekonštrukciu týchto bytov a márne
argumentujú dezolátnym stavom zapríčinený nájomníkmi. Prisľúbil to doriešiť
v budúcom roku.
Ing. Ildikó Dobis navrhla mestskej polícii dohliadnúť, aby sa tam nenasťahovali
bezdomovci.
Predloženú správu hlavného kontrolóra zastupiteľstvo vzalo na vedomie (11 - 0 - 0).

4.

Správa primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta
Pán primátor informoval, že Nemocnica s poliklinikou v Dunajskej Strede má
pripravené RTG zariadenie pre našu polikliniku, je len potrebné doriešiť právne
prevádzku ich zariadenia v cudzej budove.
Unimobunky presunuté za Webasto sú so súhlasom vlastníka na súkromnom pozemku
a mali by byť v marci rozmontované.

-24. septembra sa zúčastnil zahájenia školského roka, v troch škôlkach evidujú 246 detí
a vo dvoch základných školách 587. Toto číslo prítomní riaditelia upresnili na 758.
Začiatkom septembra sa konala prehliadka tradičných jedál v organizácii klubu
dôchodcov a komisie miestnych hodnôt. Miestny zväz záhradkárov oslávil 50.výročie
založenia a usporiadali tradičnú výstavu výpestkov, pán primátor rokoval
s predstaviteľmi poľovníckeho zväzu o ich skúsenostiach o následkoch aktivít DAN
Agrar v tomto regióne, na rokovaniach s predsedom rybárskeho zväzu hľadali riešenie
priestorov na ich činnosť, miestny zväz skautov usporiadal putovnú výstavu
o Sv.Lászlóovi.
V dňoch 22. a 22. septembra sa zúčastnili na oslavách dňa Sv.Václava v Dobruške.
V nasledujúcom týždni sa zúčastnili spomienky na deportáciu v Csorvási, v Ižope
oslávili 720. výročie prvej písomnej zmienky o obci - výstavu o histórii obce odporúča
každému pozrieť.
Dňa 4. októbra sa konalo vyhodnotenie 11. ročníka MEGER ART-u v Plauter kúrii
a 5. októbra neplánované zasadnutie MsZ a prípravné rokovanie k dnešnému
zasadnutiu.
V rámci toho si vypočuli aktivity developerskej firmy ROSSITA. V tejto súvislosti
pán primátor ubezpečil, že ich aktivity v oblasti zdravotníctva sa netýkajú našej
budovy Polikliniky.
Dňa 6. októbra sa konala spomienková akcia ku Dňu aradských mučeníkov.
Z realizovaných investícií pán primátor spomenul vybudovanú urnovú stenu - tu
samozrejme bude treba ešte vypracovať prevádzkový poriadok, chodník na Starej
ulici, elektrické osvetlenie v Šarkani a v Novom Dvore, nový chodník na Mostovej
ulici a spomenul aj kúpu nových stoličiek do divadelnej sály MsKS.
Reagujúc na ohlasy občanov informoval, že skupiny cudzincov pohybujúci sa v našom
meste sú zamestnanci zo Srbska, pracujúci vo fy Samsung Galanta a zatiaľ sa
neevidujú žiadne problémy s ich správaním.
Mgr. Ildikó Laposová požiadala do konca roka využiť 10 000,-€ v Základnej škole
B.Bartóka, ktoré zostali z nezrealizovanej rekonštrukcie sociálnych zariadení.
Správu primátora zastupiteľstvo vzalo na vedomie (11 - 0 - 0)

5.

Interpelácie poslancov
Pán Bobkovič upozornil, aby sa nezabudlo na využitie 10 000,-€ plánovaných na
rozšírenie detských ihrísk, navrhol to realizovať v areáli MŠK.
Ing. Néveri sa opýtal na stav úveru na schválenú investíciu v termálnom kúpalisku
a na verejné obstaranie dodávateľa.

-3Pán Görföl informoval, že indikatívnu ponuku banky budú mať k dispozícii budúci
týždeň a dodávateľa - OSP Danubius vybrali z troch ponúk - verejné obstaranie nebolo
potrebné.
Mgr. Laposová požiadala do Pamiatky zosnulých neodpojiť vodovod na cintorínoch
a zverejniť otváracie doby.
Pán zástupca primátora prisľúbil zverejniť v káblovej TV, mestskom rozhlase
a mobilnej aplikácii. Pán Polgár dodal, že voda samozrejme nebude odpojená.
Pán Görföl informoval, že v budúcom roku termálne kúpalisko plánuje odkúpiť
turistický vláčik a prevádzkovať ho ako miestnu dopravu.
V tejto súvislosti požiadal odbor výstavby mestského úradu zvážiť vytvorenie šiestich
zastávok na trase vláčika.
Pán Bobkovič upozornil, že priechod pre chodcov na konci ulice P.O.Hviezdoslava nie
je vyznačený tabuľou a je nasmerovaný do zelene.
Odpovedajúc Ing. Néverimu, Ing. Zlatica Vargová, vedúca odd. výstavby informovala,
že nový územný plán mesta je v štádiu pripomienkového konania na rôznych úradoch.

6.

Analýza školských a predškolských zariadení mesta - správa riaditeľov o činnosti
Pán primátor pozdravil prítomných vedúcich školských a predškolských zariadení
a predložil na diskusiu nimi predložené písomné správy (príloha č.2/a-f).
Mgr. Kórósi upozornil, že v správe Základnej školy B.Bartóka sa nespomína finančná
podpora od termálneho kúpaliska a na rodičovskom združení odznela kritika na
školský bufet.
Ing. Dobis navrhla sa zamyslieť aj u nás nad dlhodobou štátnou koncepciou riešiť
predškolskú aj školskú výchovu až do maturít pod jednou strechou.
Pán Bobkovič upozornil na technické nedostatky v materskej škole avizované mailom
už pred 2 mesiacmi. Riaditeľka materskej školy dodala, že je to popísané aj v
„analýze“.
Mgr. Kórósi vyzval riaditeľov sledovať projekty a dotácie poskytnuté štátom a inými
inštitúciami, pretože až na Základnú školu J.A.Komenského tieto veľmi nevyužívajú.
Mgr. Estergájošová poďakovala mestu za rekonštrukciu kanalizácie v 8 triedach
a taktiež pochválila spoluprácu s mestom pri predkladaní projektov.
Pán Görföl na adresu nového riaditeľa Základnej školy B.Bartóka poznamenal, že
k dotáciám by sa mohol dopracovať aj po politickej línii.
Predložené správy riaditeľov zastupiteľstvo vzalo na vedomie (11 - 0 - 0).

7.

Návrh VZN č.6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.181
Pán primátor informoval, že predložený materiál pojednáva zaradenie obce Sap do
školského obvodu zriadeného mestom Veľký Meder.

-4Predložené VZN č.195 (príloha č.3) bolo schválené bez diskusie (11 - 0 - 0).

8.

Návrh VZN č. 7/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 186
Pán Dénes Mikóczy, zástupca primátora mesta informoval, že predložený materiál
pojednáva rozšírenie okruhu činnosti Komunitného centra v Ižope.
Predložené VZN č.196 (príloha č.4) bolo schválené bez diskusie (11 - 0 - 0).

9.

Majetkoprávne operácie
Návrhy uznesení predložila a odôvodňovala Ing. Zlatica Vargová, vedúca odd.
výstavby :
- 8/a/1 - nadobudnutie darovaním „budovy veterinárov“. Pán primátor dodal, že sa
jedná o staticky stabilnú budovu, ktorej hodnota podľa ocenenia je 162 000,€.
Ing. Néveri vyslovil obavy nad nákladmi na rekonštrukciu a prevádzkovanie.
Mgr. Kórósi informoval, že komisia majetku mesta odporúča schváliť toto
uznesenie.
Predložený návrh uznesenia bol schválený (9 - 2 - 0).
- 8/a/2 - zámer predaja nevyužitej kotolne - komisia majetku mesta odporúča
- schválené (11 - 1 - 0)
- 8/a/3 - určenie prenájmu pozemku pri termálnom kúpalisku bol schválený (12 - 0 - 0)
- 8/a/4 - prenájom tohto pozemku pre TERMÁL s.r.o. - bol schválený (12 - 0 - 0)
Mgr. Kórósi dodal, že sa tam plánuje ako dlhodobý projekt vytvoriť park
voľného času.
- 8/a/5,6,7 - dohoda o prekládke plynovodu a následné odovzdanie do vlastníctva SPPdistribúcia bola schválená (12 - 0 - 0).

10.

Voľné návrhy
Na návrh komisie a p. Mikóczyho bola v tajnom hlasovaní doplnená komisia
miestnych hodnôt o členov Péter Plauter st. a Ing. Silvia Csicsayová (12 - 0).
Na návrh pána primátora bola v tajnom hlasovaní doplnená komisia na ochranu
verejného záujmu o člena - predstaviteľa za SMER-SD Mgr. Norberta Rudického
(12 - 0).
Pán hlavný kontrolór navrhol schváliť raz už odročené zrušenie uznesenia
č. 8-MsZ/2015-8/a.
Po krátkej výmene názorov, či už ponechať toto uznesenie alebo nahradiť iným,
prípadne stiahnuť z rokovania, zastupiteľstvo neschválilo predložené znenie uznesenia
(5 - 1 - 6).

-5Na návrh Ing. Vargovej a s odporúčaním komisie majetku mesta zastupiteľstvo
schválilo financovanie časti nákladov rekonštrukcie MsÚ, kým neobdržíme dotáciu
(12 - 0 - 0).
Pán Görföl predložil návrh, náhradný za neschválené uznesenie hlavného kontrolóra,
aby sa správa o finančnej situácii predkladala za každý podnik mesta.
Tento návrh (č.12/a) bol schválený (11 - 1 - 0).
Následne bolo schválené aj zrušenie predchádzajúcich uznesení v tejto veci
(12 - 0 - 0).

11.

Diskusia
Neodzneli žiadne diskusné príspevky.

12.

Záver

Pán primátor poďakoval za vykonanú prácu a pozval každého v mene Pro Megere na
Lečofest v sobotu.
Upozornil ďalej spoločenské organizácie v meste, že termínom predkladania žiadostí
o dotácie je 31.október a vyzval odborné komisie MsZ, aby zahájili prípravu rozpočtu
mesta na nasledujúci rok.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JUDr.Samuel Lojkovič
primátor mesta

