Zápisnica
napísaná z príležitosti 10. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 2.12.2013
Predsedajúci :

Ing. Alexander Néveri, primátor mesta

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

Daniel Csepi
PaedDr. Marian Soóky

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

Otvorenie, potvrdenie jeho uznášaniaschopnosti
Pán primátor pozdravil prítomných a konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné
- bolo prítomných 12 poslancov.

2.

Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Na návrh pána primátora návrhová komisia bola schválená v zložení Mgr. Ildikó
Laposová, Ladislav Dobis.
Pán primátor za overovateľov zápisnice určil p. Daniela Csepiho a PaedDr. Mariana
Soókyho.

3.

Predloženie a schválenie programu rokovania MsZ
Pán primátor otvoril diskusiu k navrhnutému programu podľa pozvánky na zasadnutie.
Ing. Ildikó Dobis navrhla prerokovať len programové body 1-2-3-6-7-14-16-17.
Pán primátor navrhol krátku prestávku na konzultáciu.
Po prestávke sa Mgr. Zalán Kórósi opýtal, prečo nepredložili takýto pozmeňujúci
návrh už na predchádzajúcom rokovaní a Ing. Csémi poukázal na to, že sa odročia pre
mesto dôležité materiály.
Pán primátor vymenoval, že podľa návrhu nemajú rokovať o kontrole uznesení,
o správe primátora, o VZN o podmienkach státia vozidiel, o plánoch hospodárenia
TSM alebo TERMÁL s.r.o., o zimnej údržbe ciest, o rozpočte mesta a MsKS
a o voľných návrhoch.
Predložený návrh na zmenu programu bol schválený (7 - 0 - 6).
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Interpelácie poslancov
Pán Bobkovič oboznámil verejnosť dôvodmi - obsahom listu primátorovi, kvôli
ktorým sa rozhodli neschváliť program rokovania na predchádzajúcom zasadnutí
(príloha č. 1). Odmietol a vyvrátil podozrenie, že by sa chcel stať členom dozornej
rady kvôli peniazom a požiadal primátora plniť uznesenia MsZ a pokračovať vo
viacmenej prospešnej spolupráci v uplynulých 2 rokoch.
Ing. Ildikó Dobis k schválenému programu rokovania dodala, že občanov sa dotýkajú
priamo majetkoprávne operácie, preto tento bod ponechali a namietla, že pán primátor
list poslancov s výhradami zodpovedal cez médiá.
Pán primátor považuje list skupiny poslancov za nezrozumiteľný, opýtal sa prečo
napríklad v dozornej rade TSM Veľký Meder nechcú byť členmi poslanci a prečo si
poslanci myslia, že odročené materiály sa netýkajú občanov mesta.
Pán Dobis konštatoval, že program rokovania pripravil na to zvolený orgán, rada
mesta napriek tomu a aj člen mestskej rady hlasoval proti. Zdôraznil, že každý bod
programu sa týka verejnosti a ak sa poslanec nechce zúčastňovať na rokovaniach, nech
odstúpi.
Aj Mgr. Kórósi sa vyslovil kriticky na adresu protihlasujúceho člena mestskej rady.
Pán Csepi odvetil, že mestská rada len formálne odsúhlasuje pripravený program,
preto ani naďalej nemá záujem sa na jej práci zúčastňovať.
Pán primátor oboznámil verejnosť odpoveďou na výhrady skupiny poslancov (príloha
č. 2).
Pán Görföl informoval, že bol taktiež opýtaný denníkom Új Szó, ale tieto veci patria
na prerokovanie na pléne. Súhlasil s výhradami vymenovanými p. Bobkovičom a za
hlavný problém považuje zlú komunikáciu medzi primátorom a poslancami.
Vo veci mestských podnikov považuje za zbytočné rokovať na pléne, ak v konečnom
dôsledku aj tak rozhoduje primátor sám. Za dôležité však považuje prediskutovať
problematické veci na pracovných zasadnutiach poslancov a primátora.
Reagujúc na niektoré výhrady k činnosti pán primátor uviedol, že vo vzťahu
k mestským podnikom zákon jednoznačne stanovuje právomoci, že smetiarske auto
v TSM s.r.o. bolo kúpené na 8 ročný lízing, teda nedá sa hovoriť o nejakej významnej
čiastke z rozpočtu firmy, že riešenie prevádzkovania archívu je v kompetencii
prednostu úradu.
Dodal, že jeho snaha zvolávať pracovné stretnutia poslancov a primátora sa stretla
s nezáujmom zo strany poslancov.
Pán Görföl vyjadril opakovane názor, že valným zhromaždením pri spoločnostiach
mesta je primátor spolu so zastupiteľstvom.
Ing. Ildikó Dobis sa opýtala na harmonogram rekonštrukcie Čičovskej cesty, pretože
práce sú pozastavené.
Pán primátor sa vyjadril skepticky na adresu dodávateľa. Termínom dokončenia má
byť 15. december, potom nasledujú sankcie. Dodal, že termín zahájenia sa posunul
kvôli pozmeneniu pôvodného zadania poslancami.
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v mimosezónnom období redukovať osvetlenie Promenádnej ulice, upozornil na
potrebu odpratania lístia z Promenády a navrhol doriešiť kanalizácie na chýbajúcich
úsekoch v meste.
Pán primátor na obmedzenie osvetlenia kdekoľvek v meste žiada uznesenie, čistením
Promenády je poverené Termál s.r.o., krátke úseky kanalizácie chýbajú na piatich
uliciach, je možné to naplánovať do rozpočtu.
Ing. Csémi reagujúc na výhrady poslancov voči primátorovi konštatoval, že sú
nepresvedčivé, súhlasí len s nedostatočnou, zlou komunikáciou medzi stranami.
Ak sa výhrady týkajú neplnenia uznesení, prečo stiahli aj kontrolu uznesení hlavnou
kontrolórkou ?
MUDr. Vrezgová odvetila, že kontrola uznesení ešte nie je garanciou na riadne
plnenie, dodala, že neschválenie programu rokovania malo byť signálom aj občanom
- upozornením na problémy.
Požiadala ďalej prípadné odstavenie vody na Poliklinike v budúcnosti včas
signalizovať lekárom.
Pán Görföl sa opýtal na vykonané aktivity vo veci ministerstvom nepreplatenej
rekonštrukcie základnej školy slovenskej a upozornil na pretrvávajúci neporiadok na
Csorda-út.
Pán Dobis súhlasil a dodal, že žiada prešetriť kauzu Csorda-út. Opýtal sa ďalej, prečo
nebolo realizované rozhodnutie zo dňa 4.12.2012 na výrub stromov na
Sídl.M.Corvina. Požiadal písomné odpovede.
Pán primátor informoval, že rekonštrukcia základnej školy slovenskej sa vykonala
pred 3 rokmi, po úplnom vyúčtovaní sa mesto stalo cca pred rokom oprávneným na
preplatenie ministerstvom, odvtedy už dvakrát rokoval osobne a minimálne dvakrát
bolo ministerstvo písomne oslovené na vysporiadanie tohto projektu.
Vo veci Csorda-út pán primátor zopakoval, že ide o akciu na základe odborného
posudku formou dohody s občanom, ktorý to mal vykonať z poverenia mesta.
Poslanci vyslovili pochybnosti v súvislosti s opodstatnenosťou spomenutého posudku.
PaedDr. Soóky informoval, že komisia na ochranu pamätihodností zistila, že ešte má
k dispozícii nevyčerpaných 1 400,-€ na ochranu pomníkov a navrhuje premaľovať
mená obetí na pomníkoch 1.a 2. svetovej vojny na Nám.Hrdinov.
Ing. Viktor Szakszon prisľúbil vykonať to ešte v tomto roku spolu s pomníkom na
ižopskom cintoríne.
Pán Görföl upozornil, že len tesne pred zahájením spomienkovej akcie na Nám.
Hrdinov zhadzovali vlaňajšie venčeky z pomníkov.
Pán Csepi informoval, že prebieha nábor zamestnancov do AUDI Györ, nie je však
zabezpečená preprava. Pán primátor informoval, že vo veci autobusovej linky prebieha
verejné obstaranie na dodávateľa vozidiel, nasleduje výroba autobusu, výber
prevádzkovateľa, takže najskôr to vidí reálne za pol roka. V prvom roku
prevádzkovania mesto nebude mať žiadne vlastné náklady.

-4Mgr. Ildikó Laposová upozornila prednostu úradu na potrebu prispôsobenia VZN
mesta o držaní psov v dôsledku zmeny zákona.

5.

Hlasovanie o udelení Ceny Pro Urbe
Návrh na udelenie Ceny Pro Urbe Mgr. László Vargaovi predložil navrhovateľ
PaedDr. Marián Soóky (príloha č. 3).
Výsledkom tajného hlasovania bolo neschválenie udelenia ceny (6 -7).
Pán Ladislav Dobis za návrhovú komisiu konštatoval, že v roku 2013 sa Cena
Pro Urbe neudeľuje.

6.

Majetkoprávne operácie
Pán prednosta predložil návrh na prenájom športovej haly za 8 000,-€/rok a prenájom
športového areálu za 1,-€/rok pre MŠK Veľký Meder. Z nájomného sa má tvoriť fond
opráv a údržby športovej haly. Po krátkej diskusii a vysvetlení pojmov boli predložené
uznesenia č. 10/a/1,2 schválené (13 - 0 - 0), (12 - 1 - 0) a návrhy č. 10/a/3,4 taktiež
schválené (13 - 0 - 0), (13 - 0 - 0).
Návrh č. 10/a/5 na dodatočné vysporiadanie pozemku na Dunajskej ulici
s odporúčaním komisie správy mestského majetku bolo schválené (13 - 0 - 0).
Odpredaj tohto pozemku pre Melindu Varga a Melindu Bugárovú (návrh č. 10/a/6)
bolo výsledkom tajného hlasovania schválené (12 - 0).
Zriadenie vecného bremena „in rem“ pre ZSE distribúcia (návrh č. 10/a/7) bolo
s odporúčaním komisie správy mestského majetku schválené (12 - 1 - 0).
Vyhlásenie súťaže na prenájom mestského trhoviska (návrh č.10/a/8) bolo schválené
(13 - 0 - 0). Pán prednosta informoval, že sa jedná o prenájom o niečo menšej plochy
za nezmenených podmienok.
Poslanci požiadali zabezpečiť riadnu prevádzku sociálnych zariadení.
Návrh na ukončenie platnosti zmlúv so Zuzanou Borosovou a Dorkou Boros podľa
uznesenia č. 6-MsZ/2012-10/a/12B a odpredaj predmetnej nehnuteľnosti pre Imricha
Angyala (návrh č.10/a/9) bol po vysvetlení pojmov v tajnom hlasovaní schválený
(10 - 2).
Pán prednosta upozornil, že bude treba dohliadať, aby mesto už nemuselo vrátiť
Borosovým kúpnu cenu. Ing. Eva Kázmérová informovala, že priľahlá betónová cesta
je už vo vlastníctve mesta.

7.

Diskusia
Pán Ivan Polgár v súvislosti s odročením prerokovania materiálov, okrem iného aj
návrhu rozpočtu mesta poslancami upozornil dotyčných poslancov na znenie
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samosprávy ako aj na potrebu schválenia dôležitých VZN do 15. decembra.
Poďakoval ďalej za rekonštrukciu cesty na Priemyslovej ulici, bezradne však sleduje,
že na časti cesty bola nová vrstva vyhotovená bez 90 centimetrového pruhu na okraji.
Ing. Szakszon vysvetlil, že sa pre toto kompromisné riešenie rozhodlo po znížení
rozpočtu na rekonštrukciu.
Mgr. Kórósi sa opýtal, kto sa „tak rozhodol“ a namietol, prečo dotyční neprišli
s návrhom na kompletné riešenie.
V rámci diskusie Ing. Szakszon informoval, že ku kompletnému riešeniu chýbalo
6-7 tisíc eur. Mgr. Kórósi to nazval polovičnou prácou.
Pán primátor konštatoval, že už nie prvýkrát reklamujú vykonaný rozsah prác, úrad
však môže stavať len v rámci schváleného rozpočtu.
Pán Dobis sa však opýtal, prečo bol pôvodne oveľa vyšší rozpočet znižovaný do tej
miery, že to nakoniec nevystačilo.
MUDr. Vrezgová súhlasila s Mgr. Kórósim, že tak ako znižovali plánovaný rozpočet,
v záujme kompletného riešenia ho mohli aj zvýšiť.
Ing. Zuzana Anda, vedúca finančného oddelenia MsÚ k novým pravidlám
v účtovníctve doplnila, že sme boli napojený na centrálny informačný systém, kde by
nový rozpočet mal byť nahratý do 15. januára.
Reagujúc na otázku p. Bobkoviča pán primátor informoval, že vo veci dvoch
predajných stánkov pri vchode do základnej školy maďarskej sú podané nové žiadosti
- návrhy na riešenie.
Pán Görföl informoval, že ak všetko dobre dopadne, od jari by mohol znovu pôsobiť
očný lekár v našom meste.

8.

Záver
Pán primátor poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.

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

Ing. Alexander Néveri
primátor mesta

