Zápisnica
napísaná zo 4. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 2.4.2019
Predsedajúci :

Gergő Holényi, primátor mesta
Mgr. Ildikó Laposová, zástupkyňa primátora mesta

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

Mgr. Albin Varga
Jozef Sziszák

Zapisovateľ zápisnice :

Ing. Ladislav Jankó

1.

Otvorenie
Pán primátor pozdravil prítomných, informoval, že na dnešnom zasadnutí predložené
uznesenia bude potrebné schváliť 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov, pretože tieto
uznesenia z 3.zasadnutia zo dňa 27.3.2019 nepodpíše z dôvodov uvedených v liste
rozoslaného poslancom (príloha č.1).
Pán primátor za overovateľov zápisnice určil p. Jozefa Sziszáka a Mgr. Albina Vargu.
Pracovné predsedníctvo bolo schválené v zložení Mgr. Ildikó Laposová, Ing. Gejza
Kórósi.
Následne na žiadosť pána primátora si prítomní uctili minútou ticha pamiatku pred pár
dňami zosnulého p. Viliama Családiho, posledného predsedu MsNV vo Veľkom
Mederi.

2.

Predloženie programu rokovania
Navrhnutý program rokovania podľa pozvánky bol schválený (12 – 1 – 0).
Ing. Pongrácz navrhol z programových bodov vypustiť č.3,4,6,7,8 a 9, pretože tie už
boli prerokované dňa 27.3.2019.
Pán primátor požiadal to zvážiť a pokračovať podľa pôvodného schváleného
programu. V tomto momente p. Barczi vyslovil názor, že pán primátor stratil právo
viesť rokovanie, pretože nedal hlasovať o návrhu Ing. Pongrácza, pán primátor však
odvetil, že ešte sa len diskutuje o návrhu Ing. Pongrácza.
Nakoľko iný návrh neodznel, hlasovalo sa o návrhu Ing. Pongrácza a tento návrh bol
schválený (12 – 1 – 0).

3.

Interpelácie poslancov
Ing. Pongrácz požiadal primátora vysvetliť podrobnejšie vo svojom liste ohlásené
veto.

-2Pán primátor konštatoval, že napriek tomu, že upozornil na zákonný postup na
zasadnutí dňa 27.marca, na začiatku zasadnutia poslanci nehlasovali o predloženom
návrhu, ale hneď o pozmeňovacích návrhoch a nakoľko pri tejto nezákonnosti nemieni
asistovať, vetuje všetky uznesenia z tohto zasadnutia. Uznal, že možno mal ukončiť
rokovanie už na začiatku, ďalej konštatoval, že na dnešné zasadnutie bola pozvánka
s návrhom programu riadne včas doručená a zverejnená.
Ing. Pongrácz upresnil, že vetovať možno len uznesenia, nie celé zasadnutie a to z 2
dôvodov, ak odporujú zákonu alebo sú pre mesto zjavne nevýhodné.
Zasadnutie ako také bolo podľa jeho názoru legitímne, na predchádzajúcich
zasadnutiach práve pán primátor nedal hlasovať o navrhnutom programe.
Upozornil ďalej, že formou vetovania uznesení je, že to primátor nepodpíše do 10 dní.
Pán primátor uviedol, že je povinný dodržať zákon a že vetovaním nemusí počkať 10
dní, v záujme nerušeného chodu života mesta však tieto uznesenia predkladá znovu na
hlasovanie.
Ing. Pongrácz trval na tom, že v tom prípade ani 1. a 2. zasadnutie nebolo legitímne
a aby mohli potvrdiť vetované uznesenia, potrebuje zápisnicu, resp. čísla uznesení
z 27. marca.
Po výmene názorov, či k vetovaniu je potrebná už hotová zápisnica, pán hlavný
kontrolór vyslovil názor, že pravdepodobne áno.
Reagujúc na to pán primátor navrhol prerušiť zasadnutie do štvrtka, kým sa vyhotoví
zápisnica.
Na návrh Ing. Néveriho nasledovala krátka prestávka.
Po prestávke Ing. Néveri konštatoval, že o legitimite zasadnutia nie je kompetentný
rozhodovať nikto z tu prítomných, návrh na hlasovanie o vetovaných uzneseniach je
vhodným pokračovaním, bez zápisnice však je to nerealizovateľné, preto navrhuje
odročiť pokračovanie tohto zasadnutia.
Pán primátor súhlasil a zopakoval návrh pokračovať v zasadnutí dňa 4.4.2019 o 17.00
hod.
Po krátkej diskusii tento návrh bol schválený (13 – 0 – 0).

Pokračovanie 4. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 4.4.2019
Pán primátor pozdravil prítomných, konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Pán primátor zopakoval, že k dnešnému zasadnutiu došlo kvôli jeho výhradám
dodržania zákonnosti v súvislosti so schvaľovaním programu 3. rokovania MsZ.
Nespochybnil platnosť celého zasadnutia, len prijatie uznesení v tejto situácii.
Preto ponúkol možnosť na opakované schválenie predložených návrhov ako aj
voľných návrhov poslancov.
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pokračovalo programom – interpelácie, voľné návrhy, diskusia a záver.
Počas interpelácií pre absenciu zápisnice zastupiteľstvo schválilo odročiť
pokračovanie na dnešný deň.
Následne Ing. Pongrácz prečítal a odovzdal do zápisnice písomné prehlásenie, (príloha
č.2) o spoločnom neformálnom sedení poslancov a primátora, kde vyjadrili spoločnú
vôľu lepšie komunikovať a spolupracovať.
Pán primátor dodal, že ak sa dodrží zákon a rokovací poriadok, urobí všetko pre lepšiu
spoluprácu.
Na otázku p. Sziszáka pán hlavný kontrolór uviedol, že správa o nákladoch
v budovách vykurovaných MPBH mala byť hotová do 31.3. a preto sa k tomu ešte pri
kontrole uznesení do 27.3. nevenoval.
Pán Sziszák sa opýtal prednostu úradu, prečo nie sú odstránené nebezpečne schátrané
volebné tabule na kampaň pri chodníku oproti pošte.
Pán primátor informoval, že budú ponechané, dokonca pre účely volieb do
Európskeho parlamentu aj pridané a prisľúbil spevnenie týchto zariadení.
Pán Barczi sa opýtal, kto prevádzkuje areál MŠK po vypršaní zmluvy TSM
k 31.3.2019 a upozornil, že interpelovaná cesta plná jám pri vchode do areálu MŠK
doteraz nebola opravená.
Pán primátor informoval, že areál MŠK bude aj naďalej prevádzkovať TSM a požiadal
ich aj o opravu predmetnej cesty.
Na otázku p. Sziszáka pán primátor informoval, že nekvalitne vyhotovené číslo
Hlásnika dodávateľovi nebolo vyplatené.
Nasledovala búrlivá diskusia k otázke Mgr.Vargu, či sa už konalo hodnotenie
uchádzačov na post konateľov mestských podnikov a ak áno, prečo bez účasti
poslancov, hoci sa o tom uzniesli poslanci.
Pán primátor uviedol, že zatiaľ sa otvorili obálky a boli vyhodnotené v 1.kole, či
vyhovujú podmienkam. Predmetné uznesenie nebral do úvahy, pretože bolo vetované.
O výsledkoch 1.kola výberu dostane zápisnicu každý poslanec. Mgr.Varga namietol,
že aspoň komisia pre transparentnosť mala byť pri tom.
Pán Barczi a pán Sziszák vyhlásili, že by sa radi oboznámili so všetkými uchádzačmi,
nie len cenzurovaným výberom.
Pán primátor vyhlásil, že postupoval podľa vyhlásených pravidiel konkurzu.
Ing. Néveri sa opýtal, kto tvoril komisiu a či existuje poverenie členov konkurznej
komisie primátorom podľa zákona. Pán primátor uviedol, že komisiu tvorili traja
súčasní konatelia, ktorí sa konkurzu nezúčastňujú, ďalej jeho asistent, prednosta úradu
a on sám.
Predmetné písomné poverenie komisie nepredloží, pretože takéto interpelácie by mal
dostať dopredu písomne.
Mgr. Varga, vzhľadom na blízkosť budov MsÚ navrhol predsa len vyhovieť tejto
žiadosti a poslať pre túto písomnosť prednostu úradu. Jeho ďalšiu poznámku na
nečinnosť prednostu si pán primátor vyprosil a považoval za osobný útok a odmietol,
aby poslanci robili poskokov zo zamestnancov úradu.
Pán Barczi v súvislosti s poverením upozornil aj na dodržanie GDPR a následne
vyzval pána primátora, aby to doniesol osobne, inak bude mať za to, že klame.
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podmienok a že interpelácie takého charakteru má dostať dopredu písomne.
Pán Mgr. Hodosi vyjadril presvedčenie, že ako oni, poslanci podľa prehlásenia
prečítaného Ing. Pongráczom bude konať aj pán primátor.
Opýtal sa ďalej, či zaobstarané kopírovacie stroje pre mestský úrad sú nové.
Pán primátor uviedol, že sú to stroje v prenájme, podrobnosti by vedel povedať
obstarávateľ a odpovedajúc na nasledujúcu otázku uviedol, že zametanie ulíc bude
pokračovať aj vo vedľajších uliciach.

4.

Voľné návrhy
Mgr. Varga navrhol uložiť hlavnému kontrolórovi mesta prekontrolovať výzvu na
predkladanie ponúk na prenájom kopírovacích strojov z pohľadu realizácie
a efektívnosti do 30.4.2019.
Predložený návrh uznesenia (č.3) bol schválený (11 – 0 – 0).
Následne Ing. Pongrácz odovzdal pracovnému predsedníctvu návrhy na potvrdenie
vetovaných uznesení z 3. zasadnutia prečítaním aj dôvodovej správy – príloha č.3.
Pán primátor namietol, že to vidí prvý krát a že programové body k týmto uzneseniam
už boli stiahnuté z dnešného rokovania, takýto postup poslancov mestského
zastupiteľstva môže nastoliť právnu neistotu a preto pre možný nesúlad zo zákonom
nie je ochotný sa zúčastniť tohto aktu a odovzdal vedenie rokovania zástupkyni
primátora Mgr. Ildikó Laposovej.
Gergő Holényi
primátor mesta
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Po vzdialení sa pána primátora a prednostu úradu Ing. Pongrácz vyslovil poľutovanie,
pretože sa jedná o zámer potvrdiť vetované uznesenia v zmysle zákona a tento návrh
v rámci voľných návrhov predkladá podpísaných 11 poslancov.
Mgr. Laposová požiadala o päťminútovú prestávku.
Po prestávke na žiadosť Mgr. Laposovej hlavný kontrolór potvrdil, že zasadnutie
prebieha riadne, program rokovania bol určený dňa 2. apríla, dnešné je toho
pokračovaním a môže pokračovať potvrdením vetovaných uznesení.
Mgr. Varga požiadal zaznamenať do zápisnice, že aj pán prednosta svojvoľne opustil
zasadnutie, pre prípad, že by odmietol podpísať zápisnicu.
Následne Mgr. Lenče predložil návrh (č.4) Mgr. Rudického uložiť hlavnému
kontrolórovi prešetriť spôsob výkonu VZN č.204 a či je v súlade s ústavou, zákonmi
a pod. Termín 17.4.2019.
Predložený návrh bol schválený (11 – 0 – 0).
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na zlepšenie dopravnej situácie na komunikáciách mesta s tým rozdielom, že na
začiatku „žiada primátora“.
Predložený návrh bol schválený (11 – 0 – 0).
Nasledoval návrh uznesenia (č.6) o potvrdení vetovaných uznesení podľa prílohy č.3.
O jednotlivých uzneseniach sa hlasovalo jednotlivo po prečítaní Mgr. Laposovou.
Uznesenie č.I. bolo schválené v pomere hlasov 10 – 1 – 0.
Uznesenia č.II. až XVII. schválené v pomere hlasov 11 – 0 – 0.
Uznesenia č.XVIII. až XXVII. schválené v pomere hlasov 12 – 0 – 0.
Odpovedajúc Ing. Pongráczovi pán hlavný kontrolór potvrdil, že hlasovanie prebehlo
regulárne a všetky predložené návrhy potvrdiť vetované uznesenia boli schválené
v pomere hlasov nad 3/5 počtu všetkých poslancov.

5.

Diskusia
Pán Horváth vyčítal primátorovi, že na začiatku zasadnutia nepozdraví občanov a za
vzniknuté problémy okolo výberu konateľov. Následne pripomenul, že pán primátor
prisľúbil podporiť iniciatívy na čistenie mesta odvozom pozbieraného smetia – takúto
akciu chystajú rybári.
Mgr. Laposová informovala, že podľa informácie od pána primátora sú vrecia,
rukavice aj kontajnery pripravené, ďalej že podobnú akciu pripravuje aj súkromná
škola dňa 12.apríla.
V ďalšej diskusii pán Tarcsi konštatoval, že rokovanie oproti povolebným začiatkom
sa vyvinulo škandalózne a JUDr. Lojkovič k niektorým témam na 3. zasadnutí uviedol,
že notárske poplatky sú celoštátne jednotné, že likvidácia obsahu žúmp bola aj doteraz
zabezpečená, že kvalitu chodníka na Petőfiho ulici nikto nereklamoval a že vyhlásiť
priebeh zasadnutia za nezákonný nie je v kompetencii primátora.
Mgr. Hodosi sa opýtal na miesto zrazu na čistenie mesta.
Mgr. Laposová informovala, že ako zvyčajne u Matyášovho stromu 6.apríla o 9.00
hod.
Ďalej informovala, že dňa 8. apríla sa bude konať spomienková akcia na 1.svetovú
vojnu na Srbskom cintoríne za účasti medzinárodných delegácií.

6.

Záver
Pani zástupkyňa primátora poďakovala prítomným za aktívnu účasť a uzavrela
rokovanie.

Mgr. Ildikó Laposová
zástupkyňa primátora

