Zápisnica
napísaná z príležitosti 5. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 14.5.2012

Predsedajúci

:

Ing. Alexander Néveri, primátor mesta

Prítomní

:

podľa prezenčnej listiny

Overovatelia zápisnice :

Ing. Ildikó Dobis
PaedDr. Marian Soóky

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

Otvorenie
Pán primátor pozdravil prítomných na neplánovanom zasadnutí mestského
zastupiteľstva, ktoré zvolal na prerokovanie zmluvy na rekonštrukciu centrálnej zóny
mesta.
Konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Návrhová komisia bola schválená v zložení Mgr. Ildikó Laposová, Ladislav Dobis.
Za overovateľov pán primátor vymenoval Ing. Ildikó Dobis a PaedDr. Mariana
Soókyho.
Pán primátor na základe záverov pracovného stretnutia poslancov navrhol
z plánovaného programu rokovania vynechať 3. bod - o prestavbe budovy na
podnikateľský inkubátor.
Ing. Štefan Csémi zároveň navrhol namiesto toho zaradiť do programu rokovania
zriadenie „Zberného dvora“ na Okočskej ceste.
Takto upravený program rokovania bol schválený (9 - 0 - 1).

2.

Uzavretie zmluvy o dielo - Rekonštrukcia centrálnej zóny mesta Veľký Meder
Pán primátor informoval prítomných, že verejné obstaranie na dodávateľa je uzavreté,
víťazom sa stala firma EUROBUILDING, a.s. Súťaž vyhrali s ponukou 352 000,-€
z rozpočtovaných vyše 600 000,-€. Preto bude treba byť opatrný pri uzavretí zmluvy,
ale aj pri dohľade na kvalitu a termíny.
Podmienkou poskytnutia dotácie je podpísanie predmetnej zmluvy ešte tento týždeň.
Pripomenul, že aj podľa skúseností v iných obciach s podobnými akciami nás čaká
náročná práca, trvajúca cca 1 rok.
Vzhľadom na turistickú sezónu v prvej etape bude rozbúraný úsek pred Základnou
školou slovenskou.

-2Pán primátor informoval, že predmetná akcia - vypísaná v predchádzajúcom volebnom
období neobsahuje uloženie nadzemných inžinierskych sietí do zeme, preto žiada
o poverenie na vypracovanie takej projektovej dokumentácie financovanej z položky
č. 716 000 rozpočtu mesta.
Dodal, že túto akciu bude možno realizovať len ak nám ZSE vyjde v ústrety.
Pán Bobkovič sa opýtal, prečo až teraz po poldruha roku začíname rokovať so ZSE.
Pán primátor uviedol, že sa s nimi už rokovalo, ale nepristúpili k tomu kladne.
Pán Dobis v súvislosti so zmluvou konštatoval, že nevidí tam pre mesto nevýhodné
veci, len treba dôsledne dohliadať na dodržanie. Takisto je potrebné si vybrať kvalitný
stavebný dozor.
Opýtal sa, prečo sú tam len dva podpisy, ak v záhlaví figurujú tri zmluvné strany a či
máme peniaze na financovanie.
Pán primátor tretí subjekt považuje za nejakého technického garanta dodávateľa
a predpokladá, že v konečnej verzii aj oni podpíšu zmluvu alebo tým splnomocnia
hlavného dodávateľa.
K financovaniu uviedol, že dielo bude zahájené len ak bude dotácia podpísaná
ministrom. Stavebný dozor prisľúbil konzultovať s komisiou výstavby.
Pán Görföl sa opýtal, prečo treba vybaviť preklenovací úver navrhnutý v 3. bode, keď
mesto má schválený miliónový úverový rámec.
Pán primátor uviedol, že hlasovať treba o každom čerpaní úveru, miliónový úverový
rámec je na investičné úvery, preklenovací úver je na dočasné financovanie ivestícií
zo zdrojov európskej únie alebo iných fondov až do doby prijatia týchto prostriedkov,
ktoré potom budú postúpené do banky na splatenie úveru.
O predložených návrhoch sa hlasovalo jednotlivo :
- poverenie na podpísanie zmluvy - bolo schválené (11 - 0 - 0)
- objednanie projektovej dokumentácie na uloženie inžinierskych sietí do zeme - bolo
schválené (10 - 1 - 0)
- poverenie na vybavenie preklenovacieho úveru - bolo schválené (11 - 0 - 0).
3.

Zriadenie Zberného dvora
Pán primátor v súvislosti s dočasnou skládkou na Okočskej ulici uviedol, že súčasný
stav je len provizórne, dočasné riešenie. Projekt na kompletnú rekonštrukciu so
zavedením nových technológií spracovania odpadu s rozpočtom 1 milióna eur neuspel
a odovzdal slovo Ing. Štefanovi Csémimu.
Ing. Csémi konštatoval, že zákonná povinnosť zriadiť „Zberný dvor“ platí od
1.1.2010. Máme projekt, stavebné povolenie a už dva roky plánujeme aj 40 000,-€
z rozpočtu mesta. Navrhol v tomto roku už naozaj splniť aspoň tú zákonnú povinnosť,
pretože celé dielo je nereálne.
Navrhol vypísať verejné obstaranie na dodávateľa a dielo financovať z rezervného
fondu mesta.

-3Nasledovala diskusia o čerpaní z rezervného fondu mesta, t.j. o čerpaní z peňazí od
TESCO, či je rezervný fond vôbec k dispozícii, či by TSM nemohlo byť dodávateľom
a pod.
Pán Dobis vytvorenie Zberného dvora podporuje, rezervný fond by však čerpal
prednostne na športové zariadenia.
Pán primátor súhlasil, aby sa neznižoval rezervný fond, ale bolo by zbytočné platiť
úroky za úver, keď máme vlastné zdroje.
Po krátkej prestávke bolo schválené vypísanie verejného obstarania na dodávateľa
stavby „Zberný dvor“ (11 - 0 - 0) a zastupiteľstvo schválilo pozmeňovací návrh
p. Bobkoviča na realizáciu čerpať finančné prostriedky z bankového úveru (7 - 0 - 4).

4.

Diskusia, záver
Pán primátor poďakoval za kladný postoj a požiadal diskutovať len k programovým
bodom.
Pán Dobis požiadal pána primátora dosiahnúť u vedenia TESCO, aby zamestnali
prednostne miestnych uchádzačov o zamestnanie a informovať občanov
o podmienkach prijatia do zamestnania.
Pán primátor informoval, že má naplánované stretnutie s riaditeľom Ľubošom
Zajíčkom riaditelom pobočky TESCO.
Pán Bobkovič požiadal posúriť výstavbu výťahu na Poliklinike.
Na otázku Ing. Dobis pán primátor informoval, že pozastavil výkon uznesenia
o výstavbe chodníka na Poľovníckej ulici, nakoľko obdržal oveľa výhodnejšiu cenovú
kalkuláciu a naviac ani priame zadanie pre TSM Veľký Meder s.r.o. nie je v poriadku.
Niektorí poslanci navrhli o spomenutej výhodnejšej cene rokovať s TSM, nakoľko
vlastne už sú práce zahájené.
Pán primátor však trval na tom, že o novej cene sa bude treba aj tak znovu uzniesť
a ukončil rokovanie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Alexander Néveri
primátor mesta

