Zápisnica
napísaná z príležitosti 9.zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 22.11.2017
Predsedajúci :

JUDr. Samuel Lojkovič, primátor mesta

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

Mgr. Ildikó Laposová
Mgr. Norbert Rudický

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

Otvorenie
Pán primátor pozdravil prítomných a konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Za overovateľov zápisnice určil Mgr. Ildikó Laposovú a Mgr. Norberta Rudického.
Pracovné predsedníctvo bolo schválené v zložení Dénes Mikóczy a Mgr.Zalán Kórósi.

2.

Predloženie programu rokovania
Program rokovania bol predložený a schválený podľa pozvánky (12 - 0 - 0).

3.

Kontrola plnenia uznesení MsZ
Písomne predloženú správu (príloha č.1) krátko komentoval pán Mgr. Albert Nagy,
hlavný kontrolór mesta.
Ing. Pongrácz vyslovil názor, že uznesenia s termínom plnenia v prípade neplnenia
stratili platnosť a že uznesenia o predložení projektov sú splnené už predložením
projektu, nezávisle od úspešnosti.
Vyčítal ďalej hlavnému kontrolórovi, že neplnil už v novembri uznesenie o predložení
správy o finančnej situácii v mestských podnikoch.
Predloženú správu zastupiteľstvo vzalo na vedomie (12 - 0 - 0).

4.

Správa primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta
Pán primátor informoval o úspešnej dotácii pre MPBH vo výške 2,4 mil. eur na
rekonštrukciu a rozšírenie rozvodu tepla a že od 7.decembra bude sprístupnené pre
verejnosť pre pôvodný účel nevyužité parkovisko pri kotolni.

-2V uplynulom mesiaci sa konali tieto dôležité udalosti :
- dňa 13.októbra sa konala u nás medzinárodná konferencia o využití geotermálnej
energie za účasti odborníkov a starostov okolitých obcí,
- 14.októbra sa konala rozlúčka s letom spojená s Lečofest a Megyerock,
- 17.októbra sme oslávili Deň dôchodcov,
- konala sa u nás trojdňová konferencia vedeckej soločnosti Eötvös kollégium-u
- 18.októbra sa spolu so zástupcom primátora stretli s prváčikmi oboch základných
škôl,
- 21.októbra sa konalo odhalenie pamätnej tabule Jánosa Esterházyho na katolickom
kostole
- 4.novembra sa konali voľby do VÚC, v našom meste bolo technicky riadne
zabezpečené, nezaznamenali sa žiadne incidenty a aj účasť bola o niečo málo vyššia
ako dovtedy.
V tejto súvislosti poznamenal, že je dohodnuté stretnutie s novým poslancom VÚC
z nášho mesta, PaedDr. Marianom Soókym za účelom odovzdania zoznamu
neriešených problémov v kompetencii VÚC.
Pán primátor pripomenul, že už od októbra prebiehajú kultúrne podujatia - Besnyeiho
dni, že ku Dňu všetkých svätých bolo technicky všetko zabezpečené a funkčné na
cintorínoch,
u pamätníkov 1. a 2.svetovej vojny sa zúčastnil spomienkovej akcie, ako aj na akcii
srbského veľvyslanectva na srbskom cintoríne. Srbská delegácia poďakovala za
vybudované nové oplotenie.
Dňa 9.novembra na okresnej konferencii darcov krvi získali štyria občania z nášho
mesta strieborné Jánske plakety.
Dňa 13.novembra sa konal zber biologického odpadu a koncom mesiaca mesto
pozbiera aj vyložené nábytky, elektrospotrebiče a pod.
Dňa 17.novembra oslavovala tanečná skupina Megyer 20.výročie založenia. Treba im
vysloviť za celú činnosť uznanie a zablahoželal im.
Pán primátor ďalej hovoril o rokovaniach v ZMOŽO, kde hlavnou témou bola zmena
zákona o obecnom zriadení - zníženie počtu obecných a mestských poslancov,
naďalej prebiehajú rokovania so záujemcami o priemyselný park za účelom vylúčenia
neserióznych záujemcov,
zopakoval, že v súvislosti s predloženými projektami o dotácie pre mesto je
presvedčený, že tieto sú zámerne napádané
a že prebiehajú prípravy Mikulášskeho trhu na Starej ulici. Pomaly stúpa počet
záujemcov.
Na podnet Mgr. Laposovej pán primátor oboznámil verejnosť, že v záujme doriešenia
a vysvetlenia verejnosti nekonanie Slovenskej správy ciest vo veci odstránenia
havarijného stavu na ceste č.63 zverejnil korešpodenciu, 3.žiadosť na Slovenskú
sprácu ciest.
Správu primátora mesta zastupiteľstvo vzalo na vedomie (12 - 0 - 0).

-35.

Interpelácie poslancov
Ing. Pongrácz požiadal o informáciu o elektrifikácii verejného osvetlenia
záhradkárskej osady. Ing. Vargová uviedla, že je vydané územné rozhodnutie, stále
však riešia majetkoprávne veci medzi vlastníkmi a ZSE.
Ing. Pongrácz ďalej upozornil na nedoriešené parkovisko pri zadnom vchode do
Základnej školy B.Bartóka a na fajčenie stredoškolákov - zlý príklad - pri vchode do
areálu školy.
Pán Sziszák upriamil pozornosť hlavného kontrolóra na kontrolu cestovných dokladov
v Mestskom športovom klube.
Odpovedajúc Ing. Dobis pán primátor informoval, že kontaktnou osobou pre
záujemcov o Mikulášsky jarmok v dňoch 8. a 9.decembra je vedúca odboru daní
a poplatkov.
Pán Bobkovič navrhol orezať konáre stromu pri paneláku č.1643. Ing. Dobis navrhla
neriešiť po jednom sťažnosti na sídliskách, ale zmapovať naraz situáciu.
Odpovedajúc p.Bobkovičovi pán primátor informoval, že prebiehajú rokovania
o správe lesoparku, správca však musí zaobstarať menšie stroje, pretože pán primátor
nesúhlasil použiť jeho veľké mechanizmy.

6.

Hlasovanie o udelení ceny PRO URBE
Pán zástupca primátora informoval, že do stanoveného termínu bol podaný len jeden
návrh a to na skupinu moderného tanca pri mestskom kultúrnom stredisku City Dance
Club (príloha č.2).
Zdôraznil, že sa jedná o rozrastajúci sa súbor skupín rôznych vekových kategórií
dosahujúci úspechy doma, ale aj v zahraničí.
Výsledkom tajného hlasovania (9 - 3) zastupiteľstvo schválilo udelenie ceny mesta
pre rok 2017 skupine City Dance Club.
Pán primátor zablahoželal víťazovi a informoval, že ako zvyčajne cena sa odovzdáva
dňa 15.decembra v Základnej umeleckej škole.

7.

Vyhodnotenie investičných akcií mesta
Ing. Zlatica Vargová, vedúca oddelenia výstavby svoju písomnú správu (príloha č.3)
doplnila, že okrem uvedených sa mesto zúčastnilo akcie „Prekonajme spoločne
bariéry“ v Základnej škole J.A.Komenského, že máme zhromaždené všetky stanoviská
k územnému plánu mesta, teraz nasleduje ich spracovanie, bol spracovaný PHSR a je
hotový projekt rekultivácie skládky na Čičovskej ceste.

-4Diskusiu vyvolal Ing. Pongrácz s názorom, že neobdržal dopredu písomne predloženú
správu a nepozná stanovisko komisií, ďalej že sa nezvolala spoločná komisia
k spracovaniu návrhov k územnému plánu mesta, ako aj upozornenie p.Sziszáka, že sa
nerealizovalo detské ihrisko v areáli mestského športového klubu.
Výmenu názorov bez vecných tvrdení považovala MUDr. Vrezgová za neserióznu
diskusiu.
Mgr. Kórósi uzatvárajúc diskusiu navrhol predsa len zvolať spoločnú komisiu za
účelom vypracovania odborného stanoviska k územnému plánu mesta.
MUDr. Vrezgová požiadala opakovane naplánovať realizáciu materskej školy
s vyučovacím jazykom maďarským a základnej umeleckej školy v areáli Základnej
školy B.Bartóka, Ing. Pongrácz doplnil, že dlhodobo by sa v územnom pláne mesta
malo venovať aj nepovoleniu takých technických a neestetických riešení ako
bezbariérový chodník pred Poštou.
Predloženú správu zastupiteľstvo vzalo na vedomie (13 - 0 - 0).

8.

Pracovná verzia rozpočtu mesta na rok 2018
Predložený pracovný materiál (príloha č.4) krátko komentovala Ing. Eva Kázmérová,
vedúca finančného oddelenia.
Mgr. Kórósi a Mgr. Egrecký krátko zdôvodnili navýšenie mzdových prostriedkov pre
mestskú políciu. Prevádzkovanie centrálneho pultu ochrany vyžaduje 24 hodinovú
službu 2 príslušníkov, čo v súčasnosti vedia zabezpečiť len nadčasmi, čo je treba aj
zaplatiť.
Pán primátor predložil pripravený materiál na odbornú diskusiu v komisiách.
Ing. Dobis vyslovila požiadavku realizovať v roku 2018 rekonštrukciu Nám.B.Bartóka
a hoci aj z vlastných zdrojov realizovať zateplenie budovy Základnej školy B.Bartóka.
Pán Polgár navrhol pri plánovaných investíciách stanoviť spoločnou komisiou poradie
dôležitosti.
Pán Bobkovič nesúhlasil, aby o tom rozhodovali len 2 komisie.
Mgr. Kórósi navrhol podnety spracovať komisiami majetku mesta a výstavby
a poradie určiť na prípravnom zasadnutí.
Pán Görföl na konci diskusie vyzval každú inštitúciu spracovať projekty a využiť
štátne a EU dotácie.
Predložený materiál zastupiteľstvo vzalo na vedomie (13 - 0 - 0).

9.

Informatívna správa riaditeľov mestských podnikov o činnosti a hospodárení
Ing. Pongrácz úvodom namietol, že poslanci nedostali písomný materiál o činnosti
podnikov.

-5Nasledovala diskusia aj na tému, akú správu by vlastne v tomto čase mali podniky
predkladať.
Pán zástupca primátora zdôraznil, že plánovaná správa je jednoducho o vykonaných
aktivitách podnikov, aby každý mal prehľad o ich činnosti.
Pán primátor dodal, že predsa konatelia majú vždy čo povedať verejnosti, vypočujme
ich.
Za Mestský podnik bytového hospodárstva s.r.o. správu o činnosti (príloha č.5/a)
predložila Ing. Ildikó Dobis. Jej slová doplnil pán Bobkovič o informáciu, že vďaka
zníženiu znečistenia ovzdušia sme sa stali EKO mestom a opakovane zdôraznil, že
ziskom dotácie na výmenu teplovodu navýšili majetok mesta o 2,4 mil. eur.
Správu za MŠK Veľký Meder, s.r.o. (príloha č.5/b) predložil pán Daniel Csepi.
Konštatoval, že v dôsledku upozornenia Národného kontrolného úradu bude potrebné
zmeniť formu prevádzkovania MŠK, čo je však už v kompetencii MsZ.
Úvodom k správe TERMÁL s.r.o. (príloha č.5/c) prehovoril Mgr. Kórósi, o konkrétnej
činnosti potom referoval p. Görföl : z technických príčin posunuli kolaudáciu
saunového sveta o jeden mesiac, o týždeň by mali mať stavebné povolenie na nové
bazény, v tejto súvislosti uviedol, že majú záujem o všetku odpadovú teplú vodu
MPBH, pracujú na projekte Street fitnesu pri lese a obdržali indikatívnu ponuku od
banky vo výške 6,9 mil. eur na 10 rokov.
O využití geotermálnej vody MPBH odznela ostrá výmena stanovísk medzi konateľmi
MPBH a Termál.
Odznela otázka aj o zdrojoch splácania nevyužitého „nájomného“ parkoviska.
Pán Sziszák sa opýtal tiež na koho náklady je nevyužité parkovisko osvetlené denným
svetlom a či sa nemalo hlasovať o úvere na rekonštrukciu teplovodov.
MUDr. Vrezgová túto diskusiu medzi poslancami považovala za bolestivú.
Za TSM Veľký Meder, s.r.o. poskytol informácie (príloha č.5/d) pán Ivan Polgár.
Predložené správy zastupiteľstvo vzalo na vedomie (13 - 0 - 0).

10.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2018
Písomný návrh (príloha č.6) predložil Mgr. Albert Nagy, hlavný kontrolór mesta.
Ing. Pongrácz, aby sa predišlo nedorozumeniam okolo úverov a ich splácania
v mestských podnikoch, navrhol doplniť plán hlavného kontrolóra o zhromaždenie
všetkých uznesení o úveroch s.r.o. mesta.
Pán hlavný kontrolór namietol, že v 1.polroku to už nestihne, môže to byť
naplánované na 2.polrok.
Predložený plán kontrol zastupiteľstvo schválilo (12 - 0 - 1).

-611.

Majetkoprávne operácie
Ing. Eva Kázmérová predložila uznesenia :
- č.9/a/1 - odpredaj nehnuteľnosti, komisia majetku mesta odporúča - schválené
(13 - 0 - 0),
- č.9/a/2 - odpredaj nehnuteľnosti - v tajnom hlasovaní schválené (13 - 0),
- č.9/a/3 - zrušenie uznesenia - schválené (13 - 0 - 0),
- č.9/a/4 - odpredaj nehnuteľnosti - v tajnom hlasovaní schválené (13 - 0),
- č.9/a/5 - zmena uznesenia - Ing. Pongrácz opakovane vyslovil názor, že také
uznesenie už stratilo platnosť. Ing. Kázmérová odvetila, že len termín
realizácie nebol dodržaný, zato uznesenie je platné.
Zmena uznesenia bola schválená (11 - 0 - 2).

12.

Voľné návrhy
Pán zástupca primátora informoval, že v kultúrnej komisii odzneli návrhy na predsedu
v osobe Mgr. Laposovej a Ing. Pongrácza, následne Ing. Pongrácz odstúpil
z kandidatúry. V písomnom hlasovaní zastupiteľstvo zvolilo za člena a predsedu
komisie školstva a kultúry Mgr. Ildikó Laposovú (11 - 2).
Ing. Zlatica Vargová predložila návrh na predkladanie žiadostí o dotácie (návrh
uznesenia č.10/a).
Tento návrh bol schválený bez diskusie (13 - 0 - 0).

13.

Diskusia
Pán Ivan Polgár sa obrátil na občanov žiadosťou ponúknuť vhodný vianočný stromček
pre mestskú časť Ižop.
Mgr. Kórósi pripustil medializovať, prípadne aj občiansku neposlušnosť v súvislosti
s nekonaním Slovenskej správy ciest vo veci opravy hlavnej cesty.
Ing. Néveri navrhol vyhladať osobne príslušných vedúcich SSC, ešte než sa vyhrotí
situácia.
Pán Mikóczy uviedol, že už sa vyčerpali všetky možnosti po úradnej línii. Podľa jeho
informácií aj poverená osoba pre túto oblasť je bezmocná, pretože sa od prísľubu tejto
rekonštrukcie pred 2 rokmi zhoršením sa stavu navýšili náklady na realizáciu.
Ing. Néveri sa vyslovil súhlasne s MUDr.Vrezgovou, že dnešná výmena názorov
medzi poslancami, konateľmi bola trápna, zdá sa, že už nefunguje doteraz
prezentovaná súdržnosť medzi konateľmi.
Súhlasil aj s názorom Ing. Pongrácza, že nedostávajú všetky potrebné informácie
k rozhodovaniu.
Dotáciu na zateplenie Základnej školy B.Bartóka nevidí reálne, pretože škola už
dostala raz veľkú dotáciu, naviac nepoužíva pre svoje účely celý objekt.
Vyslovil sa s prekvapením k reakcii hlavného kontrolóra na pokus poslanca mu pridať
úlohu na 1.polrok a diskusiu okolo predkladania správ konateľmi považuje za divadlo.

-7Na konci tohto programového bodu na podnet Mgr. Laposovej pán primátor
informoval, že sa chystá na osobné rokovanie s novou riaditeľkou nemocnice
s poliklinikou vo veci röntgenu, MUDr. Vrezgová avizovala, že by sa rada zúčastnila
tohto rokovania.

14.

Záver
Pán primátor informoval, že na sídlisku za lesom investor požiadal o zmenu, namiesto
ubytovacích kapacít postaviť obchodné jednotky.
Na okraj výmeny názorov medzi konateľmi konštatoval, že to len potvrdzuje odborný
prístup vedúcich mestských podnikov a požiadal poslancov a komisie, aby sa sústredili
na budúcoročný rozpočet mesta.
Pán primátor ukončil rokovanie.

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

JUDr. Samuel Lojkovič
primátor mesta

