Zápisnica
napísaná z príležitosti 10. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 19.12.2018

Predsedajúci :

Gergő Holényi, primátor mesta

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

Darina Sobeková
Ing. Peter Balázs

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

Otvorenie
Pán primátor pozdravil prítomných a konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Poveril zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Pracovné predsedníctvo bolo schválené v zložení Mgr. Ildikó Laposová, Ing. Koloman
Pongrácz.

2.

Predloženie programu rokovania
Na návrh primátora zastupiteľstvo schválilo program rokovania podľa pozvánky
(12 – 0 – 0).
Pozmeňovacie návrhy neodzneli.

3.

Kontrola plnenia uznesení MsZ a správa o kontrolnej činnosti
Správu o kontrole plnenia uznesení (príloha č.1) predložil hlavný kontrolór mesta,
Mgr.Albert Nagy.
Mgr. Laposovej chýbala informácia v správe (príloha č.4), či petícia vo veci
ponechania trhoviska na Sídl.M.Corvina bola zodpovedaná.
Pán Tamás Nagy vyslovil nespokojnosť so správou hlavného kontrolóra o prešetrení
zmlúv príslušníkov mestskej polície (príloha č.5). Vyčítal hlavnému kontrolórovi, že
nezaujal negatívne stanovisko k známemu nezákonnému stavu a že neupozornil na
nezákonnosti pri kontrolách už v uplynulých rokoch.
Pán Pongrácz sa vyslovil tiež za vykonanie náprav v systéme pracovného poriadku
a zmlúv mestskej polície.
Pán primátor požiadal ukončiť diskusiu s tým, že vo svojej správe bude referovať
o vysporiadaní tohto stavu.
Správy hlavného kontrolóra zastupiteľstvo vzalo na vedomie
- o plnení uznesení – príloha č.1
(12 – 0 – 0)
- správa o kontrole č.7 – príloha č.2
(12 – 0 – 0)
- správa o kontrole č.8 – príloha č.3
(12 – 0 – 0)
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- správa o kontrole č.9,10 – príloha č.4
- správa o kontrole zmlúv MP – príloha č.5

4.

(10 – 1 – 1)
(10 – 1 – 1).

Správa primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta
Pán primátor úvodom konštatoval, že problémy s nadčasmi príslušníkov mestskej
polície sa za uplynulých 10 dní vyriešili, verí, že sa obnovila dôvera.
Informoval ďalej, že pred voľbami zakúpený RTG prístroj je úplne nepoužiteľný, bude
sa snažiť právnou cestou dosiahnuť vrátenie kúpnej ceny.
V súčasnosti prebieha zber a oboznámenie sa s dokumentami, ktoré mu neboli
odovzdané pri prevzatí funkcie. Potom predloží správu o stave mestského úradu.
Odpovedajúc Mgr. Laposovej informoval, že konateľov Ivana Bobkoviča, Mgr.Zalána
Kórósiho, Viliama Görföla a Ivana Polgára už odvolal z funkcie.
Mgr. Magyaricsa, pána Csepiho a Ing. Ildikó Dobis ponechal vo funkcii s tým, že im
pridelil zastupiteľstvom schválených právnikov. Aj Ing. Križan zahájil finančný audit
u Termál s.r.o.
Odpovedajúc Ing. Pongráczovi doplnil, že menovaných konateľov ponechá vo funkcii
do vykonania konkurzov do 31.marca 2019.
Ing. Balázs sa opýtal na spôsob vyhodnotenia konkurzov.
Pán primátor uviedol, že konkurzy budú dvojkolové a konečné rozhodnutie padne na
neverejnom zasadnutí celého zastupiteľstva.
Pán Sziszák požiadal tak dôležité informácie ako o konateľoch zasielať mailom
poslancom, nepočkať s tým do nasledujúceho zasadnutia MsZ.
Správu primátora mesta zastupiteľstvo vzalo na vedomie (12 – 0 – 0).

5.

Interpelácie poslancov
Mgr. Albinovi Vargovi chýbali na webovej stránke informácie o hlasovaní na
predchádzajúcom zasadnutí.
Pán Karol Nagy informoval o poruchách mestského rozhlasu v Ižope a požiadal
o nápravu.
Mgr. Laposová požiadala vyriešiť odtok dažďovej vody na prechodoch medzi
pekárňou a OD Coop Jednota.

6.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019
Písomný materiál (príloha č. 6) predložil Mgr. Albert Nagy.
Odpovedajúc Mgr. Laposovej uviedol, že vedie centrálnu evidenciu sťažností a petícií
a jemu adresované aj rieši.
Ing. Pongrácz konštatoval, že predložený plán obsahuje zákonom stanovenú činnosť
hlavného kontrolóra, okrem toho môže z vlastnej iniciatívy alebo z poverenia MsZ
vykonávať aj iné kontroly.
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Zároveň predložil návrh uložiť hlavnému kontrolórovi zopakovať kontrolu stavu
úverov, lízingov a pôžičiek mestských podnikov teraz už za celé obdobie 2015-2018
(príloha č. 7).
Plán kontroly hlavného kontrolóra bol schválený (11 – 0 – 0).
Návrh uznesenia Ing. Kolomana Pongrácza bol schválený (11 – 0 – 0).

7.

Návrh VZN č.5/2018 o určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na
území mesta Veľký Meder
Informáciu k predloženému materiálu poskytla Mgr. Ildikó Laposová. Zdôraznila, že
sa jedná o ročnú aktualizáciu nákladov v prílohovej časti a upozornila na preklep
v 3.riadku prílohy č.1 – namiesto 430,- má byť suma 470,-€.
Reagujúc na poslanecké otázky uviedla, že materiál ešte neobsahuje nové zákonné
povinnosti zriaďovateľov, to bude možné zohľadniť až po schválení rozpočtu mesta,
resp. postupne ako nadobudne účinnosť zákon.
Odpovedajúc p. Nagyovi informovala, že predmetné sumy sa poskytnú na každé dieťa
prihláseného do družiny, na stravníka a pod. Na deti vyžadujúce špeciálny režim
neprihlásené na stravovanie sa neprispieva.
Zdôraznila, že jedálne v maximálnej miere napomáhajú uschovaním a zohriatím
dovezených jedál týmto deťom.
Ing. Balázs uviedol, že od septembra budú musieť jedálne riešiť asi aj túto tematiku,
čo bude vyžadovať nemalé náklady aj na zariadenie jedální.
Pán primátor doplnil, že pozná problematiku, postupne sa zmapuje situácia, počty
odkázaných.
Predložené všeobecne záväzné nariadenie č.202 bolo schválené (12 – 0 – 0).

8.

Doplnenie odborných komisií mestského zastupiteľstva
Na návrh pána primátora zastupiteľstvo v tajných hlasovaniach schválilo doplnenie
odborných komisií členmi nasledovne :
- Komisia na ochranu verejného záujmu pri výbore funkcií verejného funkcionára
a transparentnosti mesta :
Mgr. Eva Gulyásová
Mgr. Kamil Keszegh
- Komisia finančná a správy mestského majetku :
Mgr. Attila Puskás
Mgr. Eva Gulyásová
- Komisia územného plánovania, výstavby a životného prostredia :
Ing. Attila Kraus
Ing. Sylvia Táncosová
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Bc. Andrea Csémi
Mgr. Attila Baráth
PaedDr. Marian Soóky
- Komisia kultúry, školstva a spoločenských organizácií :
Mgr. Mária Estergajošová
PaedDr. Marian Soóky
Mgr. Margita Krausová
Ilona Vass
Szilárd Csémi
Zuzana Bittera
- Komisia športu a mládeže :
Mgr. Ľudovít Buzgó
Attila Raisz
Ing. Štefan Csémi
Štefan Kosár
- Komisia cestovného ruchu :
Viktória Ambrus
Ing. Martin Varga
Ing. René Rojko
Pavel Tarcsi
- Komisia prevencie a bezpečnosti mesta :
Anikó Lászlóová
Dezider Kosár
PhDr. Alexander Egrecký
JUDr. Imrich Pákozdi
Mgr. Kamil Keszegh
- Výbor pre mestskú časť Ižop :
Mgr. Margita Ábrahámová
Ing. Sylvia Táncosová
Mgr. Attila Bohus

9.

Majetkovoprávne operácie
Pán primátor predložil návrh na zriadenie vecného bremena pre elektrický rozvod na
sídlisku IBV Okočská. Odpovedajúc Mgr. Laposovej uviedol, že podľa jeho vedomia
o tom rokovala odborná komisia ešte pred voľbami. Po právnej stránke nemá
námietky.
Ing. Hervay doplnil, že sa jedná o rozšírenie existujúcej siete v predmetnej lokalite.
Predložený návrh uznesenia bol schválený (12 – 0 – 0).
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10.

Voľné návrhy
Pán primátor predložil návrh na zrušenie uznesenia č.7-MsZ/2018-5/a/15 a 16
o prestavbe bývalého zdravotníckeho zariadenia na mestskú galériu.
Odpovedajúc Ing. Balázsovi uviedol, že sa ešte predmetné uznesenie nezačalo
realizovať, ani peniaze sa nečerpali.
Predložený návrh (9/a) bol schválený (12 – 0 – 0).
Následne pán primátor predložil návrh na kúpu nového RTG prístroja a rekonštrukciu
Polikliniky vo výške ušetrených 200 000,-€.
Mgr. Laposová namietala, že sa o tom v komisii nerokovalo.
Ing. Pongrácz navrhol doplniť uznesenie, že „v sume vysúťaženej vo verejnom
obstaraní“ a pán Sziszák namiesto konkrétnej sumy použiť „do 200 000,-€“.
Odpovedajúc Mgr. Hodosimu pán primátor uviedol, že bude potrebné kontaktovať
odborníkov pre technické riešenie a následne aj prevádzkovateľa tohto pracoviska.
Predložený návrh s odznenými doplneniami bol schválený (12 – 0 – 0).
Pán primátor predložil návrh na vymenovanie PhDr. Egreckého znovu do funkcie
náčelníka mestskej polície, pretože boli odstránené prekážky, pre ktoré sa
prednedávnom vzdal tejto funkcie.
Predložený návrh bol v tajnom hlasovaní schválený (12 – 0).
Ing. Róbert Lenče predložil návrh na odkúpenie cca 28 m2 pozemku (príloha č.9) za
Komunitným centrom v Ižope.
Pán primátor dodal, že podľa jeho vedomia sa to už rieši, Ing. Lenče však trval na
hlasovaní.
Predložený návrh bol schválený (12 – 0 – 0).

11.

Diskusia
Mgr. Laposová požiadala primátora po prechodných ťažkostiach nabudúce už riadne
a včas rozposlať materiály poslancom.
Ing. Marta Vargová vyzvala konateľa termálneho kúpaliska vzhľadom na očakávaný
nárast počtu rekreantov od 27.decembra do 2.januára zabezpečiť dostatok teplej vody
v bazénoch. V uplynulých rokoch sa na to neraz rekreanti sťažovali.
Požiadala ďalej doriešiť konečne problém s rušením nočného kľudu pohostinstvom
Angyal – riadne uplatniť príslušné VZN mesta a požiadala o rekonštrukciu panelovej
cesty – prístup k štyrom hotelovým zariadeniam pri Promenáde.
Tamás Nagy reagujúc na tému rušenia nočného kľudu navrhol predmetnej oblasti
časom priznať štatút obytnej a rekreačnej zóny.
Požiadal ďalej stavebné oddelenie MsÚ prekontrolovať povolenia na prístavby
a stavebné úpravy butikov na Promenáde predovšetkým z hľadiska požiarnej
bezpečnosti.
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12.

Záver
Pán primátor pozval každého na zapálenie 4.sviečky na adventnom venci v nedeľu
a poprial všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov.
Na záver pozval záujemcov na tradičný silvestrovský beh a uzavrel rokovanie.

Gergő Holényi
primátor mesta

