Zápisnica
napísaná z príležitosti 1. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 14.2.2018
Predsedajúci :

JUDr. Samuel Lojkovič, primátor mesta

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

Mgr. Ildikó Laposová
Ing. Koloman Pongrácz

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

:

1. Otvorenie
Pán primátor pozdravil prítomných a konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Pracovné predsedníctvo bolo schválené v zložení Dénes Mikóczy, Mgr. Zalán Kórósi.
Za overovateľov zápisnice pán primátor určil Mgr. Ildikó Laposovú a Ing. Kolomana
Pongrácza.
2. Predloženie programu rokovania
Program rokovania bol schválený podľa návrhu na pozvánke.
3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva
Hlavný kontrolór mesta predložil svoju správu podľa prílohy č.1.
Pán Ing. Pongrácz sa opýtal hlavného kontrolóra ohľadne spôsobu získavania údajov
v materiáli o kontrole úverov mestských podnikov (príloha č.5), nakoľko minimálne
u dvoch úveroch MPBH sú nesprávne uvedené uznesenia MsZ.
Po krátkej výmene názorov Mgr. Albert Nagy prisľúbil písomne zareagovať na zistené
nedostatky.
Správu hlavného kontrolóra zastupiteľstvo vzalo na vedomie (7 – 3 – 1).
4. Správa primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta
Pán primátor úvodom konštatoval, že zastupiteľstvo na tento rok schválilo dosť
optimistický investičný plán a práve príprave realizácií týchto plánov sa venuje najviac
v týchto týždňoch na mestskom úrade.
Od posledného zasadnutia sa konali tieto najdôležitejšie udalosti :
- 15.decembra bola slávnostne odovzdaná cena mesta Pro Urbe
- pred sviatkami sa konala výročná schôdza dobrovoľného hasičského zboru
- samospráva bola spoluorganizátorom vianočného operného koncertu v katolíckom
kostole
- 30.decembra sa konal tradičný koncoročný beh znovu s rekordnou účasťou a
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odovzdala sa do užívania rekonštruovaná vzpieračská hala v telocvični T-18
31.decembra sa usporiadal mestský silvestrovský ples
1.januára novoročný ohňostroj pre deti
začiatkom januára sa konala výročná schôdza Zväzu zdravotne postihnutých
dňa 19.januára odovzdali železničnú rampu medzi Topoľníkmi a Dolným Štálom,
čo bolo jedným z podmienok odklonenia kamiónovej prepravy a dostali sme
prísľub od predsedu VÚC na dosiahnutie tohto snaženia
20.januára sa konala výročná schôdza IQUS
30.januára sme boli spoluorganizátormi 2.ročníka EKOTOP filmu
1.februára rokoval pán primátor s predstaviteľmi SAD Dunajská Streda, kde
oznámili, že od 1.júna uzatvoria autobusovú stanicu a požiadali mesto o navrhnutie
dočasnej stanice pre 2 autobusy.
Pán primátor uviedol, že zatiaľ padol len jediný návrh a to na Starej ulici, bude
však požadovať naďalej namiesto uzatvorenia rekonštruovať a riadne
prevádzkovať autobusovú stanicu
Zúčastnil sa stretnutia s predsedom a podpredsedami VÚC v Dunajskej Strede
V dňoch 9.,10. a 11.februára sa konali výročné schôdze Zväzu dôchodcov v Ižope,
MO Červeného kríža a Csemadoku.

Pán primátor informoval, že odvolal poverenie pre spoločnosť ROSSITA vo veci
rokovania o výstavbe akcie Priemyselný park a bude rokovať priamo s investormi bez
sprostredkovateľov.
Reagujúc na interpeláciu z predchádzajúceho zasadnutia konštatoval, že platový systém
v Základnej umeleckej škole je v poriadku a riešiť rozvrh hodín – nadčasy je vecou
riaditeľky.
Na záver pán primátor ešte informoval, že pripravujeme podklady a čakáme na výzvy
koncom marca a oznámil, že nepoužíva, nekomunikuje cez sociálne siete, ani neposiela
odkazy touto formou.
Ing. Néveri navrhol do riešenia autobusovej stanice zapojiť VÚC, pretože verejná
doprava je v ich kompetencii.
Správu primátora mesta zastupiteľstvo vzalo na vedomie (12 – 0 – 0).
5. Interpelácie poslancov
Pán Bobkovič tlmočil postrehy obyvateľov a to, že je pokazený zámok na detskom ihrisku
na Sídl.M.Corvina a že sa na sídliskách majitelia psov ani naďalej nezbierajú riadne
výkaly po psoch a že na Komárňanskej ulici od čerpacej stanice von z mesta nie je žiadny
prechod pre chodcov.
Pán Bobkovič ďalej zopakoval svoju interpeláciu ohľadne vypratania vylomených
stromov z lesoparku.
Odpovedajúc Mgr. Kórósimu pán primátor informoval, že pomaly, ale rastie záujem
o signalizačné náramky pre dôchodcov.
PhDr. Egrecký, náčelník mestskej polície dodal, že t.č. je aktivovaných 16 čipových
náramkov.
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Ing. Dobis doplňujúc interpeláciu p. Bobkoviča konštatovala, že rastie nedisciplinovanosť
majiteľov psov a to nie len vonku, ale aj v bytoch a schodiskách.
Upozornila ďalej na neporiadok v okolí nelegálnej skládky na Čičovskej ceste.
Pán primátor prisľúbil vypratať okolie skládky len čo to počasie dovolí.
MUDr. Vrezgová upozornila, že sa okoliu polikliniky ako verejnému priestranstvu
nevenuje automaticky, v uplynulom čase bez výzvy neodpratali ani lístie ani sneh.
Upozornila ďalej na dieru v asfalte pri vchode.
Pán primátor v tejto súvislosti informoval, že po dočasnom riešení na jar opravia riadne
žľab pri vchode na parkovisko pri BILLE a premaľujú aj zvislé dopravné značky na
parkovisku.
Pán Sziszák konštatoval, že ani na sídlisku nebolo lístie odpratané a pritom MŠK použilo
na údržbu zelene viac paliva ako linkové autobusy do Győru. Podľa jeho odhadu
celoročne je vyfakturovaných cca 29 000,-€ nepodložene.
Pán hlavný kontrolór vyslovil názor, že vyúčtovanie dotácií u MŠK za rok 2017 je
v poriadku.
Pán primátor prisľúbil na jar vykonať kontrolu stavu zelene aj na sídliskách a informoval,
že kosenie trávy v roku 2018 bude vykonávať TSM v celom meste.
Hlavný kontrolór potvrdil slová pána Bobkoviča, že z jeho „zamestnaneckého pomeru“
v MŠK nemal žiadne príjmy a neboli za neho odvedené žiadne odvody.
Ing. Pongrácz navrhol vypracovať harmonogram údržby miestnych komunikácií
a verejných priestranstiev a požiadal o informáciu o rekonštrukcii hlavnej cesty I-63
a stavu elektrifikácie záhradkárskej osady.
Pán primátor informoval, že pokračuje v komunikácii so Slovenskou správou ciest a
Ing. Vargová uviedla, že katastrálna mapa je schválená na geodézii, nasledujú
majetkoprávne vysporiadania v záhradkárskej osade.
6. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2017
Predložená písomná správa hlavného kontrolóra (príloha č.2) bola schválená bez diskusie
(12 – 0 – 0).
7. Poradovník investičných akcií mesta v roku 2018
Predložený materiál (príloha č.3) na návrh Ing.Dobis Ildikó zastupiteľstvo po krátkej
diskusii stiahlo z rokovania (13 – 0 – 0).
8. Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v roku 2018
Mgr. Kórósi informoval, že v tomto roku predložený návrh nie je len návrhom finančnej
komisie. Navrhol vypočuť si stanoviská ďalších komisií a opýtal sa hlavného kontrolóra,
či žiadosti spĺňajú predpísané kritériá.
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Pán hlavný kontrolór informoval, že vlaňajšie vyúčtovania žiadateľov a žiadosti až na
menšie formálne nedostatky spĺňajú kritériá.
Nasledovala dlhá diskusia o navýšení dotácie pre MŠK o 27 000,-€ v tomto roku. Pán
Bobkovič, konateľ MŠK a pán primátor mesta žiadali schváliť túto sumu naviac, aby
futbalové mužstvo vedelo riadne dokončiť sezónu, v opačnom prípade by to znamenalo
vylúčenie zo súťaže.
Na konci diskusie na návrh Ing. Pongrácza zastupiteľstvo hlasovalo o pôvodnej úhrnnej
sume 93 000 ,-€ na dotácie.
Tento návrh finančnej komisie poskytnutia dotácií (príloha č.4) bol schválený
(13 – 0 – 0).
9. Majetkoprávne operácie
Ing. Eva Kázmérová, vedúca finančného odd. predložila nasledovné návrhy uznesení :
-

8/a/1 - určenie odpredaja nehnuteľnosti s odporúčaním komisie majetku mesta
bolo schválené (13 – 0 – 0),
8/a/2 - odpredaj tohto pozemku p. Tarcsimu bolo schválené v tajnom hlasovaní
(13 – 0),
8/a/3 - určenie zámeny nehnuteľností s odporúčaním komisie majetku mesta bolo
schválené (13 – 0 – 0),
8/a/4 - zámena týchto pozemkov pri cyklotrase bola schválená (13 – 0 – 0),
8/a/5 - určenie odpredaja pozemkov na Sídl.M.Corvina vyvolala diskusiu medzi
prítomným žiadateľom a vlastníkom susedskej nehnuteľnosti.
Na návrh pracovného predsedníctva zastupiteľstvo schválilo určenie
predaja (13 – 0 – 0) a v tajnom hlasovaní aj zámer predaja (návrh č.8/a/6)
s tým, že presné rozdelenie pozemkov podlieha ďalším rokovaniam.

10. Voľné návrhy
Úvodom k návrhu č.9/a/1 a 2 o navýšení základného imania TSM predviedol p. Ivan
Polgár, konateľ TSM prezentáciu o separovanom zbere biologicky rozložiteľného odpadu
(príloha č. 8).
Ing. Dobis formu navýšenia základného imania spoločnosti a predložené rozpočtové
opatrenie považuje z účtovného hľadiska za nesprávne, navrhuje poskytnúť radšej
bezúročnú pôžičku.
Po krátkej diskusii zastupiteľstvo pozmeňujúci návrh Ing. Dobis neschválilo (1 – 12 – 0).
Predložené návrhy č. 9/a/1 (11 – 2 – 0) a 9/a/2 (11 – 2 – 0) boli schválené.
Pán primátor predložil návrh na rozpočtové opatrenie (9/a/3-4) - na príspevok mesta vo
výške 20 000,-€ k zaobstaraniu nového RTG prístroja pre polikliniku.
Návrh s odporúčaním komisie majetku mesta bol po krátkej diskusii schválený
(13 – 0 – 0).
Diskusiu vyvolal aj návrh č.9/a/5-6 o prevod 139 487,-€ z rezervného fondu na
financovanie výstavby chodníkov.
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Ing. Pongrácz a Ing. Néveri namietali, že rozpočet na chodníky už bol schválený, tak
odznela otázka, či máme na to alebo nemáme ?
Predložený návrh rozpočtového opatrenia bol schválený (11 – 2 – 0).
Ing. Zalán Kórósi, konateľ Termál s.r.o. predložil návrh na prijatie úveru na financovanie
nových projektov a prefinancovania iných úverov podľa návrhu uznesenia č.10/a s tým,
aby sa vyškrtlo slovo indikatívna a dátum 17.1.2018, pretože podrobnosti úverovej
ponuky sa v každom štádiu rokovania s bankou menia.
Ing. Néveri vyslovil názor, že zlúčenie úverov nevie podporiť, Ing. Pongrácz vyzval na
prehľadnosť stavu úverov.
Predložený a viď vyššie upravený návrh uznesenia bol schválený (12 – 1 – 0).
Návrh č.10/b o tvorbe sociálneho fondu Termál s.r.o. bol schválený bez diskusie
(13 – 0 – 0).
V ďalšej časti tohto programového bodu Ing. Zlatica Vargová, vedúca odd. výstavby
predložila návrhy projektového manažmentu :
-

návrh č.11/a - zmena uznesenia - bol schválený (13 – 0 – 0),
návrh č.11/b - predloženie žiadosti o grant - bol schválený (13 – 0 – 0),
návrh č.11/c - zmena uznesenia - bol schválený (13 – 0 – 0),
návrh č.11/d - zmena uznesenia - bol schválený (13 – 0 – 0).

Z iniciatívy pána primátora sa znovu otvorila diskusia o navýšení dotácie pre MŠK.
Zdôraznil, že za uplynulé štyri roky dostával futbal vždy tú istú dotáciu, teraz je však
v mimoriadnej situácii. Pán Bobkovič, ako aj pán Eugen Boros, poradca futbalového
zväzu argumentovali tiež za schválenie tejto žiadosti.
V diskusii Ing. Dobis spochybnila, že by iné samosprávy financovali v takej miere šport
ako u nás, Ing. Pongrácz by privítal návrh komplexného riešenia na vzniknutú situáciu,
pretože táto výpomoc bude riešením len na 1.polrok.
Na návrh pracovného predsedníctva zastupiteľstvo schválilo dotáciu naviac vo výške
27 000,-€ pre MŠK (9 – 4 – 0) a vo výške 4 000,-€ pre TJ Ižop (10 – 3 – 0).
Pán Bobkovič poďakoval za schválenie tejto výpomoci a ponúkol svoju funkciu na čele
futbalového zväzu.
Ing. Kázmérová predložila na schválenie rozpočtové opatrenia k schváleným dotáciám
naviac.
Predložené uznesenia č.7/a/1-2 boli schválené (11 – 2 – 0).
Na konci tohto programového bodu zastupiteľstvo schválilo poslanecký návrh p. Sziszáka
podľa prílohy č.7 (13 – 0 – 0).
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11. Diskusia
Pán Polgár informoval, že Trnavský samosprávny kraj dnes zverejnil výzvy v oblasti
športu, kultúry a sociálnych vecí a vyzval civilné organizácie využiť tieto granty.
Z prítomných občanov p. Csiba ironicky poďakoval, že mu nebola umožnená kúpa hotela
pri parkovisku termálneho kúpaliska údajne z pričinenia Mgr. Kórósiho a Ing. Dobis
a upozornil na nedôverihodnosť fy Rossita, ktorá ho tiež kontaktovala údajne z poverenia
primátora vo veci hotela.
Pán primátor odmietol, že by Rossite dal iné poverenie než rokovať vo veci
priemyselného parku, Ing. Dobis vyhlásila, že s predmetným hotelom nemá nič spoločné
a Mgr. Kórósi pohrozil trestným oznámením za ohováranie.
Na okraj ukončenia spolupráce s fy Rossita Ing. Dobis a Ing. Pongrácz poukázali na to, že
vďaka unáhlenému rozhodnutiu odsúhlasiť ich projekt v lete prišlo mesto o 60 000,-€.
Pán primátor však vyslovil presvedčenie, že nimi vypracovaná dokumentácia bude
užitočná pri priamych rokovaniach so záujemcami, teraz napr. s istým Wolfstreet, s.r.o.
Odpovedajúc p. Csibovi ohľadne prípadných rokovaní o priemyselnom parku zdôraznil,
že v majetkoprávnych veciach rokuje výhradne len za účasti zástupcu primátora alebo
vedúceho odboru výstavby.
Na konci tohto programového bodu ešte pracovné predsedníctvo informovalo, že v tajnom
hlasovaní bola schválená odmena hlavného kontrolóra za rok 2017 vo výške 13,50 %.
12. Záver
Pán primátor poďakoval zastupiteľstvu za vykonanú prácu, u plánovaných investícií
prisľúbil dodržania plánov a vyslovil presvedčenie, že na financovanie týchto plánov bude
dostatočne finančných zdrojov a uzavrel rokovanie.

JUDr. Samuel Lojkovič
primátor mesta

