Zápisnica
napísaná z príležitosti 8. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 23.10.2013
Predsedajúci :

Ing. Alexander Néveri, primátor mesta

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

Ing. Ildikó Dobis
MUDr. Alžbeta Vrezgová

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

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

2.

Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Návrhová komisia bola schválená v zložení : Mgr. Ildikó Laposová,
Mgr. Zalán Kórósi.
Za overovateľov zápisnice pán primátor určil Ing. Ildikó Dobis a MUDr. Alžbetu
Vrezgovú.

3.

Predloženie a schválenie programu rokovania MsZ
Mgr. Zalán Kórósi navrhol z pripravovaného programu vynechať programový bod
č.13, návrh VZN o chove a držaní zvierat. Považuje materiál za nedostatočne
prekonzultovaný a v niektorých ustanoveniach sporný.
Spracovateľ, PaedDr. Tamás László súhlasil, o to viac, že aj odborná komisia
odporúča ďalšie konzultácie.
Pán primátor navrhol zahájiť aspoň diskusiu na túto tému.
Predložený program bez programového bodu č. 13 bol schválený (6 - 2 - 1).

4.

Prezentácia riaditeľa fy WEBASTO
Pán primátor privítal p. Drahomíra Koudelku, riaditeľa fy Webasto a odovzdal mu
slovo, aby v rozsahu cca 15 minút predstavil najväčšieho zamestnávateľa mesta.
Pán Koudelka odprezentoval vývoj a výrobný program spoločnosti od roku 1999.
Predstavil ďalej rozvojové plány do roku 2016. Informoval, že sa výroba presúva
kompletne na Táborskú ulicu a požiadal mesto o spoluprácu, iniciatívu rekonštruovať
prístupovú cestu na časti Táborskej ulice.
Na otázky poslancov, do akej miery by sa vedeli zapojiť do nákladov na
rekonštrukciu, nevedel vyjadriť.
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na pár rokov, náklady na kompletnú rekonštrukciu by sa však mohli vyšplhať až na
200 000,-€.
Odznel názor od poslancov, že aspoň projekt by mohlo mesto naplánovať do rozpočtu
na rok 2014. Iní však poukazovali na to, že kvôli Webasto už mesto preinvestovalo aj
do projektov priemyselného parku a nakoniec odstúpili.
Pán primátor poďakoval za prezentáciu a ukončil diskusiu.

5.

Kontrola uznesení
Hlavná kontrolórka mesta, Ing. Katarína Bugárová predložila správu (príloha č.1)
o kontrole uznesení z predchádzajúceho rokovania MsZ.
Pán Dobis s nespokojnosťou konštatoval, že riaditeľ Termál s.r.o. nezačal vybavovať
stavebné povolenie na krytú plaváreň, údajne ani nevedel o uznesení MsZ v tejto veci.
Ing. Bugárová doporučila predmetné uznesenie odvolať, pretože pri investičných
plánoch poslanci aj tak neschválili 18 metrový bazén.
Pán primátor súhlasil a navrhol výstavbu 25 metrového plaveckého bazéna
prediskutovať v komisiách.
Ing. Ildikó Dobis však upozornila na to, že 18 metrový bazén je súčasťou doteraz
platného projektu z roku 2008 a že nebolo splnené uznesenie zastupiteľstva z júna.
Mgr. Kórósi informoval, že komisia správy mestského majetku v poradí na 3. mieste
zo skôr navrhnutých investícií odporúča 25 metrový plavecký bazén.
Pán Görföl oznámil, že v programovom bode voľné návrhy predloží návrh na zrušenie
tohto sporného uznesenia z júna.
Správu hlavnej kontrolórky zastupiteľstvo vzalo na vedomie (10 - 0 - 0).

6.

Správa primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta
Pán primátor informoval (príloha č.2) poslancov o aktivitách a dianiach od posledného
zasadnutia.
Pán Csepi poďakoval za pomoc pri organizácii odovzdávacieho ceremoniálu športovej
haly a poďakoval zástupkyni primátora za zastúpenie primátora pri tejto akcii.
Opýtal sa, či už neplatiči v sociálnych bytoch boli vysťahovaní, ako sa riešia
zanechané dlhy a kto bude hradiť odvoz smetia z okolia sociálnych bytov na
Jahodovej ulici.
Pán primátor sa ospravedlnil, že z rodinných dôvodov nestihol odovzdanie športovej
haly, konštatoval, že na Jahodovú ulicu bohužiaľ aj podnikatelia v stavebníctve
vynášajú odpady, riešením by mohol byť kamerový systém.
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ulici, aby to odpratal, ak sa to neuskutoční, nechá to vypratať na jeho náklady.
Pán Bobkovič si vyprosil kritiku - odôvodnenie primátora, prečo ich nevymenoval za
členov dozornej rady (spolu s p. Csepim). Považuje to za dôsledok, že neschválili
výstavbu sociálnych bytov a vyslovil svoje sklamanie. Ku kritike sa pridala aj Ing.
Ildikó Dobis a MUDr. Alžbeta Vrezgová. Na jej žiadosť pán Ladislav Dobis, predseda
dozornej rady uviedol, že navrhol pánovi primátorovi plniť uznesenie, vymenovať
schválených členov dozornej rady aspoň do konca volebného obdobia.
Pán primátor odmietol tvrdenie, že by nevymenoval poslancov kvôli hlasovaniu
o sociálnych bytoch a vyslovil presvedčenie, že ako primátor má takú zodpovednosť,
aby prehodnotil uznesenia zastupiteľstva. Pri týchto prípadoch nesleduje populizmus,
ale koná v záujme čo najlepšieho plnenia spoločných cielov.
Mgr. Ildikó Laposová v súvislosti s jej odvolaním z funkcie vedúcej školskej a bytovej
agendy poďakovala za dôveru, že môže naďalej vykonávať funkciu zástupkyne
primátora, poďakovala členom mestskej rady za podporu. Uviedla, že už pri
vymenovaní do funkcie pred 3 rokmi sa vyjadrila, že pri hlasovaniach ako poslanec
bude konať podľa vlastného svedomia. V nasledujúcom období sa vráti na pôvodné
pracovisko a na mestskom úrade raz do týždňa bude mať úradné hodiny.
Pán Görföl na konci búrlivej diskusie konštatoval, že pán primátor nekoná za
spoločné, ale za primátorské ciele, že ak nechcel vymenovať členov dozornej rady,
mal vetovať predmetné uznesenie a vyčítal, že o spomenutej 3. otvorenej univerzite
ako poslanci nemali žiadne informácie a ani neboli pozvaní.
Pán primátor vysvetlil, že nebol organizátorom, len hostiteľom, ale požiadal
organizátorov, aby pozvali poslancov mesta.
Predložená správa primátora nebola schválená (4 - 1 - 6).
Nasledovala krátka prestávka.

7.

Interpelácie poslancov
Mgr. Ildikó Laposová pripomenula aktuálnosť uloženia estetickým spôsobom
poškodených, náhrobných kameňov bez majiteľa. Upozornila ďalej na možné
problémy s bezdomovcami v zimnom období - či čakárne na autobusovej, resp.
vlakovej stanici budú otvorené.
Pán primátor prisľúbil, že vyzve riaditeľa TSM s.r.o., aby vo veci náhrobných
kameňov konal v zmysle príslušného VZN.
Pre bezdomovcov plánuje zabezpečiť ohrieváreň v niektorej verejnej budove.
Pán Bobkovič sa opakovane opýtal na osud chátrajúceho hotela pri parkovisku
termálneho kúpaliska a upozornil na petíciu občanov Kurtaserskej ulice proti
plánovanému chovu býkov medzi domami.
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môže len zasielať upozornenia a výzvy, s chovom býkov nesúhlasí a navrhol
prepravovať územný plán mesta, aby v okolí kúpaliska bol chov hospodárskych
zvierat zakázaný.
Pán Csepi podľa zápisnice Školskej rady pri ZŠ B.Bartóka požiadal o stanovisko vo
veci odkanalizácie dažďovej vody pred vstupom do budovy, ohľadne parkoviska pre
zamestnancov, rekonštrukcie vykurovacieho systému a výmeny vodovodnej
a kanalizačnej siete.
Ing. Viktor Szakszon, ved. oddelenia výstavby uviedol, že prvé dve témy sa budú
riešiť v rámci už začatej rekonštrukcie areálu školy.
Pán primátor dodal, že na riešenie vykurovacieho systému existuje projekt, bolo by
rozumné však počkať na realizáciu geotermálneho projektu MPBH a podľa toho ten
projekt upraviť.
Ing. Ildikó Dobis navrhla aspoň školský internát odpojiť od školy, nech tam zabezpečí
kúrenie Obchodná akadémia a gymnázium.
Pán Dobis sa opýtal na rozdelenie agendy zástupkyne primátora a požiadal to písomne
do 30 dní, ďalej konštatoval, že jeho otázky, námety nie sú zodpovedané, resp. riešené
ako napr. výrub stromov na Csorda út, kde od jari nebol neporiadok odstránený alebo
nikým neschválené parkoviská na chodníku pre chodcov pri Strednej súkromnej škole.
Pán primátor informoval, že zmena štruktúry mestského úradu je aktuálna od
28. októbra a bude na nasledujúcom zasadnutí predložená.
PaedDr. Tamás László informoval, že sa dohodlo na vyprataní Csorda út po
vegetačnom období, t.j. od 1. októbra, naťahuje sa to, ale do konca novembra by to
malo byť vykonané.
Pán Zalán Kórósi súhlasil s p. Dobisom, že zrušenie chodníka kvôli parkovacím
miestam neslúži občanom mesta a opýtal sa, prečo ešte stále nestojí bilboard
propagujúci priemyselný park.
Pán Szakszon uviedol, že sa naťahuje povoľovacie konanie.
Na otázku Ing. Ildikó Dobis, PaedDr. Tamás László informoval, že veľkú trávnatú
plochu oproti pošte v súkromnom vlastníctve kosia zamestnanci mesta a je to
vyfakturované vlastníkom. Pán primátor dodal, že partia „verejnoprospešných“
zamestnancov má za úlohu v centre mesta všetko vyčistiť, bezohľadne na to, či je to
vo vlastníctve mesta.
Pán Görföl upozornil, že v strede Okočskej ulice nefunguje mestský rozhlas a opýtal
sa, či je redaktor V. Kovács László ešte zamestnancom mesta, pretože sa nezúčastňuje
akcií a pléna.
Pán primátor vyslovil názor, že postačí ak na akciách je striedavo prítomný jeden
z redaktorov Hlásnika.
Na ďalšie poslanecké otázky uviedol, že nie je v zmluve právničky mesta, aby sa
zúčastňovala zasadnutí mestského zastupiteľstva, aj tak by sa nedalo očakávať, aby
okamžite zaujala právne stanoviská. Autobusová zastávka je pri vchode do Základnej
školy B.Bartóka zriadená, SAD však žiadajú výnimku - prejazd cez Besnyeiho ulicu
kvôli sprístupneniu tejto zastávky. Bude vhodné im to umožniť.
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pracuje.

8.

Analýza školských a predškolských zariadení - správa riaditeľov o činnosti
Pán primátor pozdravil prítomné riaditeľky a informoval, že riaditeľka CVČ sa
ospravedlnila.
Svoje správy (príloha č. 3/a-f) komentovali :
- Alžbeta Seböová - riaditeľka ZŠ B.Bartóka s vyuč.jazykom maďarským
- Mgr. Margita Krausová - riaditeľka ZUŠ J.Janigu
- Mgr. Mária Krascsenicsová - riaditeľka MŠ s vyuč.jazykom maďarským
- Bc. Beáta Katona - riaditeľka MŠ
- Mgr. Mária Estergajošová - riaditeľka ZŠ J.A.Komenského
Na otázku p. Csepiho Ing. Szakszon informoval, že zatečenie materskej školy
s vyuč.jazykom maďarským sa bude riešiť asi v polovici novembra, vo veci
chátrajúcej budovy COOP Jednota v tesnej blízkosti dvora MŠ na Nám.B.Bartóka pán
primátor uviedol, že už boli vyzvaní na odstránenie závad. Ohľadne prípadnej kúpy
tejto nehnuteľnosti konštatoval, že ju predávajú veľmi draho.
Mgr. Ildikó Laposová v súvislosti s budúcotýždňovým výpadkom elektrickej energie
a plánovaným prerušením prevádzky Materskej školy s vyuč. jazykom maďarským
navrhla, v prípade, že rodičia to vyžadujú, využiť pohostinnosť MŠ na nám.B.Bartóka
na tie 2-3 dni.
Ohľadne úspešnosti školy pri využívaní tendrov Mgr. Estergajošová uviedla, že sa
spoliehajú na pomoc šikovnej agentúry a chce to aj trocha šťastia.
Predložené správy zastupiteľstvo vzalo na vedomie (12 - 0 - 0).

9.

Návrh VZN č.11/2013 o verejnom poriadku
Písomný materiál (príloha č.4) komentoval spracovateľ, Mgr. Zoltán Herdics, náčelník
mestskej polície.
Pán Dobis informoval, že komisia na ochranu verejného záujmu prerokovala materiál
a s doplnením v §6 rozdaným poslancom doporučuje schváliť. Doplnil, že schválené
VZN by malo byť rozposlané dotyčným orgánom, inštitúciám a podnikateľom.
Predložený materiál VZN mesta bol schválený (12 - 0 - 0).
Nasledovala krátka prestávka.

10.

Návrh VZN č. 12/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta č.120 o evidencii
pamätihodností mesta Veľký Meder
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doporučuje na schválenie komisia pre pamätihodnosti mesta a že objekty, ktorých
zaradenie vlastník neodsúhlasil, boli vynechané z predložených príloh.
Pán primátor dodal, že predmetný zoznam by mohol byť v budúcom roku spracovaný
v knižnej forme ako obrázková publikácia o zaujímavostiach v našom meste. Odznel
návrh aj na vytvorenie historického spomienkového parku v meste.
Predmetný materiál, VZN mesta č.154 bol schválený (12 - 0 - 0).
11.

Návrh VZN č.13/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta č.147 o určení výšky
príspevku na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, žiaka MŠ a dieťa školského zariadenia
so sídlom na území mesta Veľký Meder na rok 2013
Spracovateľka materiálu (príloha č.6), Mgr. Ildikó Laposová rozdala poslancom
aktuálne, upravené znenie návrhu.
Tento materiál, VZN mesta č.155 bol schválený (11 - 0 - 0).

12.

Návrh VZN č. 14/2013 o udeľovaní verejných uznaní a ocenení mesta Veľký Meder
Predložený materiál - nové, úplné znenie tohto všeobecne záväzného nariadenia
(príloha č. 7) komentoval p. Ladislav Dobis, navrhovateľ nového §5a.
Na návrh poslancov Ing. Csémiho a Mgr. Kórósiho sa na konci vety doplnilo
ustanovenie, že „o ktorom rozhoduje MsZ nadpolovičnou väčšinou všetkých
poslancov“.
Mgr. Ildikó Laposová dodala, že nové znenie VZN už obsahuje aj ustanovenie
o predĺžení termínu odovzdávania návrhov na cenu PRO URBE.
Takto doplnený materiál, VZN mesta č.156 bol schválený (11 - 0 - 0).

13.

Návrh na údržbu verejnej zelene na rok 2014
Písomnú správu (príloha č.8) doplnil vedúci odd. výstavby Ing. Viktor Szakszon
o informáciu, že úsporu oproti súčasnému stavu môžeme dosiahnúť na úrovni
10 tisíc eur a to na kosení trávy.
Pán primátor navrhol ušetrené financie venovať na zveľadenie skrášlenia mesta
kvetinami.
Predložený materiál zastupiteľstvo vzalo na vedomie (11 - 0 - 0).

14.

Správa o investičných akciách mesta v roku 2013
Písomný materiál (príloha č. 9) odprezentovala spracovateľka, Ing. Judit Varga.
Doplnila, že zastupiteľstvom boli vždy schválené „ceny výstavby“.
Pán Dobis namietol, že práce do 1 500 € by nemali byť investíciami, ale údržbárske
práce.
Pán primátor doplnil, že táto správa bude zverejnená aj na webovej stránke mesta.
Predložený materiál zastupiteľstvo vzalo na vedomie (11 - 0 - 0).
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Majetkoprávne operácie (príloha č.10)
Návrhy č.1 a 2 týkajúce sa prenájmu športového areálu po krátkej diskusii
zastupiteľstvo na návrh Mgr. Zalána Kórósiho stiahlo z rokovania (10 - 1 - 0).
Návrhy č. 3 a 4 týkajúce sa prenájmu priestorov polikliniky zastupiteľstvo po krátkej
diskusii stiahlo z rokovania (11 - 0 - 0).
Návrh č. 5 - výpožička (prenájom) priestorov v „podnikateľskom inkubátore“ sleduje
pružnosť rokovania s prípadnými záujemcami.
Ing. Ildikó Dobis navrhla aj tento návrh stiahnuť z rokovania.
Jej návrh nebol schválený (5 - 1 - 5).
Predložený návrh uznesenia nebol schválený (4 - 1 - 6).
Týmto sa návrh č. 6 stal bezpredmetným.
Návrh č. 7 - mestom, komisiami preferované riešenie sprístupnenia parkoviska Hotela
Thermal zo smeru Poľovníckej a Promenádnej ulice.
Predložený návrh uznesenia bol schválený (11 - 0 - 0).
Týmto sa druhá verzia, návrh č. 8 stal bezpredmetným.
Návrh č. 9 - zameraný na vysporiadanie pozemkov pod skládkou na Čičovskej ceste
pozemkovým fondom.
Ing. Eva Kázmérová uviedla, že pozemkovým fondom ponúknutá cena je vyššia ako
suma podľa ocenenia nehnuteľnosti a ak sa podarí tieto pozemky vysporiadať, ostáva
už len 9,4 % nevysporiadaných.
Predložený návrh bol schválený (11 - 0 - 0).

16.

Voľné návrhy
Pán primátor predložil na vedomie Prevádzkový poriadok športového ihriska pri
Základnej škole B.Bartóka.
Písomný materiál (príloha č. 11) s odporúčaním komisie správy mestského majetku
zastupiteľstvo vzalo na vedomie (11 - 0 - 0).
Pán primátor predložil návrhy (príloha č. 12) na rekonštrukciu chodníkov z ušetrených
peňazí na Čičovskej ulici.
Komisia správy mestského majetku odporúča 2. verziu (Štadionová/Želiarska),
komisia výstavby 3. verziu (Nám.Hrdinov).
Na návrh návrhovej komisie poslanci hlasovali postupne o jednotlivých návrhoch.
Dostatočným počtom hlasov (6) bola schválená 3. verzia návrhu.
Návrh na zmenu rozpočtu v zmysle bodu č. 16/b návrhu uznesenia týkajúceho sa
prevodu 118 000,-€ pre OOCR, aby v mene mesta oni realizovali rekonštrukciu
Čičovskej cesty predložil pán primátor mesta. Výsledkom navýšenia príjmov OOCR
týmto spôsobom by mohli v roku 2015 požiadať o to vyššiu štátnu dotáciu, ktorú by
taktiež preinvestovali do oblasti cestovného ruchu.
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však na riadne zabezpečenie, aby sa rekonštrukcia chodníka naozaj uskutočnila.
Ing. Ildikó Dobis v záujme rozvoja cestovného ruchu odporúča využiť túto transakciu.
Pán Dobis navrhol do zmluvy o prevode peňazí zapracovať aj sankcie.
Predložený návrh č. 16/b bol schválený (11 - 0 - 0).
Pán primátor návrh uznesenia č. 16/c navrhol odročiť.
Ing. Viktor Szakszon k návrhu č.16/a poskytol informáciu, že sa jedná o premaľovanie
stožiarov verejného osvetlenia na Komárňanskej ulici spoločnosťou TSM, v cene
7 000,-€.
Tento návrh bol schválený (11 - 0 - 0).
Návrhová komisia predložila návrh pána Görföla na zrušenie uznesenia
č. 4-MsZ/2013-32/a o výstavbe 18 metrového plaveckého bazéna.
Tento návrh bol schválený (6 - 3 - 2).

17.

Diskusia
Pán Vladislav Kmeť vyslovil nesúhlas s názorom pána primátora, že redaktor
maďarských stránok Hlásnika sa nemusí zúčastňovať akcií, kde on už je prítomný,
konštatoval, že úroveň Hlásnika pred piatimi rokmi bola vyššia ako teraz a oznámil, že
od decembra nepredĺži pracovnú zmluvu na redaktora.
PaedDr. Marián Soóky ako predseda redakčnej rady potvrdil, že spolupráca
s redaktorom maďarských stránok nie je ideálna.
Pán Bobkovič vyzval pána primátora zvážiť zotrvanie pracovného pomeru pána
V. Kovácsa.
Pán primátor zastal názor, že sa redaktori nemusia súbežne zúčastňovať na akciách
a poukázal na zodpovednosť redakčnej rady, ktorá by mala aj usmerňovať činnosť
redaktorov, nie len zosumarizovať články.
Pán Csepi požiadal hlavného kontrolóra pripraviť informáciu, koľko stálo mestu odvoz
odpadu z Jahodovej ulice (sociálne byty) za 1.polrok, Ing. Ildikó Dobis doplnila
otázku, že koľko dotyční občania za toto obdobie uhradili poplatok za odpad.
Pán Ivan Polgár požiadal Mgr. Zalána Kórósiho, aby sa vyjadril k dezinformácii na
stránkach Új Szó ohľadne petície občanov za výstavbu chodníkov pred mesiacom.
Mgr. Kórósi vyslovil svoju rozhorčenosť, čo vyjadril aj formou SMS hlavnému
redaktorovi Új Szó. S autorkou predmetného článku sa mu nepodarilo spojiť a nevie
ani o korekcii údajov. Korekcia bola zverejnená na slovenských stránkach Hlásnika.

18.

Záver
Pán primátor poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.

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

