Zápisnica
napísaná z príležitosti 4. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 21.5.2014
Predsedajúci :
Prítomní

Ing. Alexander Néveri, primátor mesta
:

podľa prezenčnej listiny

Overovatelia zápisnice :

Mgr. Ildikó Laposová
Mgr. Zalán Kórósi

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 PaedDr. Marian Soóky a Ladislav Dobis.
Pán primátor za overovateľov zápisnice určil Mgr. Ildikó Laposovú a Mgr. Zalána
Kórósiho.

3.

Predloženie a schválenie programu rokovania MsZ
Program rokovania bol schválený podľa pozvánky (9 - 0 - 1).

4.

Kontrola plnenia uznesení
Správu o plnení uznesení z posledného zasadnutia MsZ (príloha č.1) predložila
Ing. Katarína Bugárová, hlavná kontrolórka mesta.
V diskusii Mgr. Kórósi opakovane namietal voči neplneniu uznesenia o výstavbe
chodníka pri zastávke autobusov na nám. Hrdinov. Neuznal argumentáciu, že sa to dá
spraviť len v rámci riešenia celej koncepcie výstavby chodníkov na danom mieste,
inak by vznikla škoda - navýšenie ceny celej koncepcie.
Ing. Štefan Csémi uviedol, že spomenutá škoda by bola zanedbateľná a komisia
výstavby vyslovene odporúčala výstavbu chodníka etapovite.
Ďalej sa vyjadril kriticky o niekoľkých, už niekoľko mesiacov nesplnených
uzneseniach, napr. zbúranie domu na Tichej ulici, riešenie centrálnej mestskej zóny,
chodník na Čičovskej ceste.
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a nakoniec pri nedodržaní termínu pri výstavbe má len zmluvné možnosti sankcie voči
dodávateľom.
Poznamenal, že za neskorší začiatok výstavby chodníka na Čičovskej ulici môžu práve
poslanci zmenou pôvodne zadaných podmienok.
Ing. Csémi odvetil, že zmluva o dielo je nevýhodná pre mesto, hoci bola uzavretá už
po spomenutých zmenách podmienok, celé dielo je vykonané katastrofálne a dodnes
nie je hotové.
Pán primátor oponoval tým, že je vyrúbená zmluvná pokuta vo výške 20 000,-€,
z čoho je možno spraviť aj vynechanú časť predmetného chodníka.
Pán Bobkovič by privítal dokončiť chodník podľa pôvodného projektu.
Mgr. Kórósi sa opýtal, či o tom nemusí rozhodovať zastupiteľstvo.
Pán primátor vysvetlil, že podľa rozhodnutia MsZ staviteľom tohto chodníka je
Regionálne združenie cestovného ruchu, stavba je zverejnená verejnou vyhláškou, teda
uznesenie MsZ nebude potrebné.
Mgr. Kórósi aj Ing. Csémi spochybnili, či tento postup bez uznesenia MsZ je
v poriadku.
K ďalším spomenutým uzneseniam podal informáciu prednosta úradu.
Pán Dobis sa vyslovil súhlasne ku kritike neplnenia termínov uznesení. Navrhol
primátorovi v prípade potreby požiadať o predĺženie termínov.
Pán primátor naopak vyslovil presvedčenie, že vždy dostatočne informoval
o problémoch.
Predloženú správu zastupiteľstvo vzalo na vedomie (11 - 1 - 0).

5.

Správa primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta
K predloženej správe (príloha č. 2) pán Dobis dodal, že pán primátor informoval
mestskú radu o pozastavení výkonu uznesenia o zmene dopravného označenia na
Besnyeiho ulici.
Pán primátor uviedol, že má výhrady formálneho aj obsahového charakteru, t.j.
k ukladaniu úloh takého charakteru priamo mestským zastupiteľstvom.
Zopakoval ďalej, že o spôsobilosti cesty na tejto ulici na nákladnú dopravu sa
pripravuje štúdia.
Pán Kórósi upozornil a citoval zo zákona, v ktorých prípadoch môže primátor vetovať
a neuznal tento akt, pretože bolo oznámené MsR po 10 dňovej lehote.
Požiadal ďalej o dokumentáciu povoľujúcu prejazd autobusov touto ulicou po
dlhoročnom zákaze.
Ing. Csémi upozornil a citoval, že podľa cestného zákona bez povolenia nie odstrániť,
ale ani len zakryť sa nesmú dopravné značenia. Na otázku Mgr. Kórósiho členovia
MsR potvrdili, že zasadnutie rady sa konalo po zákonom určenej 10 dňovej lehote.
Nasledovala výmena názorov o lehotách, pán primátor sa kriticky vyslovil k termínu
odovzdania stanovísk komisií a navrhol Mgr. Kórósimu predložiť návrh na potvrdenie
vetovaných uznesení.
Na návrh Ing. Ildikó Dobis bola táto diskusia uzavretá.
Zastupiteľstvo schválilo predloženú správu primátora mesta (11 - 1 - 1 ).
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Interpelácie poslancov
Pán Bobkovič požiadal zakročiť voči zápachu z areálu Dan Agrar za Kurtaserskou
ulicou. Pán primátor uviedol, že existuje dohoda o ukončení chovu zvierat
v spomenutom areáli rokom 2017, súhlasil, že to nepatrí do tejto lokality blízko
termálneho kúpaliska, súčasne však uznal, že mesto má málo možností na priamy
zásah.
Ing. Ildikó Dobis sa opýtala na „sťahovanie do Šarkana“, navrhla likvidáciu
nepoužitých stožiarov, prevažne telekomunikačných v meste, navrhla dohliadať na
kosenie trávy a rozmiestniť ďalšie odpadkové koše v meste.
Pán primátor informoval, že kontajnerové byty v Šarkani sú hotové, osobne sa
dohodol s dotyčnými obyvateľmi z Jahodovej ulice, jedna rodina sa presťahuje do
uvoľneného bytu vedľa a jedna rodina neprijala ponúknutý byt v Šarkani. Ostatní sa
môžu sťahovať hneď po namontovaní elektromerov.
Zmapovanie a riešenie stožiarov aj káblov považuje za dobrý nápad ako aj postupné
navýšenie počtu odpadkových košov v meste.
Kosenie trávy je rozdelené medzi dvomi dodávateľmi, verí, že konkurenčné prostredie
napomôže k zvýšeniu kvality. Dodal, že by rád prihlásil naše mesto do súťaže
o kvetnatý Žitný ostrov.
Pán Dobis konštatoval, že už je vidieť pozitívne výsledky v údržbe verejnej zelene,
pochvalne sa vyslovil k čisteniu miestnych komunikácií, naopak upozornil na
chátrajúcu, nefunkčnú stanicu SAD, či už mesto vyzvalo vlastníka rozpadnutého domu
na Železničnej ulici a navrhol umiestniť kontajner aj v strednej časti katolického
cintorína.
Opýtal sa na financovanie chodníka na Čičovskej ulici a či je verejné osvetlenie
kompletne vybudované a informoval, že majetkové priznania komisia preskúma
budúci týždeň.
Opýtal sa ďalej, či aj majetkové priznania vedúcich zamestnancov niekto kontroluje.
Pán primátor poďakoval za pochvalné slová a informoval, že pri čistení ulíc mesto
využíva 35 „verejnoprospešných zamestnancov“.
Pozná problémy na autobusovej ako aj vlakovej stanici. Autobusovú stanicu SAD
mieni predať, s úplnou likvidáciou by však nesúhlasil.
Zopakoval, že chodník na Čičovskej ulici stavia Združenie cestovného ruchu z peňazí
vložených mestom. Prispeje to k získaniu väčších štátnych dotácií pre združenie
v nasledujúcom roku. Verejné osvetlenie je vybudované kompletne a to LED
technológiou.
Pán prednosta dodal, že majetkové priznania vedúcich zamestnancov sú odovzdané,
uchovávajú sa v trezore, o potrebe skontrolovať nevie.
Ing. Csémi sa prihovoril za presťahovanie rodiny z provizórneho príbytku na štadióne
do neobsadeného bytu v Šarkani.
Opýtal sa ďalej, že kto bude spravovať kontajnerové byty a podľa čoho budú platiť
nájomné.
Pán primátor uviedol, že sa hľadá riešenie pre rodinu na štadióne a že správcovstvo
kontajnerových bytov bude odovzdané MPBH.
Ing. Csémi upozornil, že správcovstvo malo byť už zakotvené v nájomných zmluvách.
Odznela ďalej informácia, že stav bytov bude pravidelne - ročne sledovať ako aj
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MVDr. Bartalos vyslovil spokojnosť s kosením trávy v Ižope, ale zabudlo sa na detské
ihrisko, upozornil ďalej na množstvo vyneseného smetia na polia.
Pán primátor v tejto veci požiadal o pomoc obyvateľov.
MUDr. Vrezgová upozornila, že informačnú tabuľu pred poliklinikou, označujúcu
smer bezbariérového vchodu k výťahu zakrýva krík. Mala otázku ohľadne záujemcov
o nájomné byty nižšej kategórie, a to: koľko žiadostí eviduje MsÚ. Na otázku dostala
odpoveď, že záujemcov o nájomné byty je viac, ale nové žiadosti, ktoré by spĺňali
podmienky pridelenia bytu neevidujú.
Mgr. Ildikó Laposová vyslovila názor, že akoby naschvál odbúrali úrady a inštitúcie
z nášho mesta, viď daňový úrad, kancelária ZSE, SPP, autobusová stanica,...
Opýtala sa ďalej na rokovania o bezbariérovosti Pošty, na dokončenie stojana bicyklov
pri Poliklinike a na postrek proti kliešťom a komárom.
Pán prednosta informoval, že Pošta nereaguje na požiadavku mesta, bude treba zapojiť
stavebný úrad, s postrekom sa zatiaľ počíta na detských ihriskách a s poľutovaním
konštatuje, že stojan na bicykle nie je dokončený.
Pán prednosta ďalej prisľúbil MUDr. Vrezgovej zaslať aktuálny stav žiadateľov o byt.
Nasledovala výmena názorov, na stanovisko pána primátora, že neobsadzuje uvoľnené
byty, aj keď by bol záujemca v domoch, kde sa poslanci uzniesli, že nie sú vhodné na
bývanie a neschválili rekonštrukciu, hoci tam bývajúci majú zmluvy do r. 2015.
MUDr.Vrezgová namietala, že poslanci schválili finančné prostriedky na najnutnejšie
opravy a revízie. Ing.Michnya potvrdil, že schválené opravy boli vykonané.
Na podnet pána Görföla sa diskutovalo o nákladoch prevádzkovania autobusovej linky
Györ - Veľký Meder.
Pán primátor uviedol, že vo 4. a 5. roku bude znášať náklady prevádzkovania určite
mesto, ale potom máme rôzne možnosti zúžitkovania. S celým priebehom projektu nie
sú skúsenosti, snaží sa ale napr. získať dotáciu aj na VÚC, na úvodné náklady vo
výške cca 400 000,- €. O spôsobe financovania sa bude rozhodovať možno na
mimoriadnom zasadnutí.
Ing. Csémi namietol, že neexistuje kalkulácia nákladov, obchodný plán.
Mgr. Kórósi trvá tiež na vyjasnení financovania projektu, aby sa nezopakovala situácia
s výstavbou sociálnych bytov.
Pán primátor vyjadril názor, že od tohto projektu sa nedá odstúpiť a upozornil, že
v zásade sa nejedná o podnikanie, ale o dlhodobú investíciu vo verejnom záujme a do
cestovného ruchu.
Ing. Csémi vyslovil opakovane kritiku na adresu pána primátora, že znovu sa
podpísala akási zmluva ešte pre vyjasnením podmienok pre mesto.
Pán Csepi naopak vidí optimisticky dlhodobé využitie týchto autobusov.
Nasledovala krátka prestávka.
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7.

Rozbor hospodárenia Termál, s.r.o. za rok 2013
Predložený písomný materiál (príloha č. 3) komentoval spracovateľ Ing. Tibor Križan,
konateľ spoločnosti.
Pán Görföl poznamenal, že celý programový bod nemá zmysel, ak poslanci nemajú
právo rozhodovať vo veciach s.r.o.
Pán Dobis namietol, že jeden zo 4 s.r.o. ani neodovzdal rozbor, u dvoch o tom
nerokovala dozorná rada.
Mgr. Kórósi k rozhodnutiu MsR, že tieto materiály zastupiteľstvo len berie na
vedomie poznamenal, že podľa Zakladateľskej listiny ale aj hlavnej kontrolórky
rozdelenie zisku podlieha schváleniu MsZ.
Na otázku Ing. Csémiho, či pokles návštevnosti bol vykompenzovaný zvýšením
vstupného Ing. Križan informoval, že vyrovnaný zisk je možno ďakovať
viachodinovým vstupom na jedného návštevníka. So zvyšovaním vstupného sa
nepočíta.
Ing. Csémi sa vyjadril kriticky k navýšeniu nákladov na výstavbu tobogánov.
Ku kritike sa pripojil aj p. Bobkovič.
Pán primátor požiadal venovať sa rozboru za r. 2013.
Zastupiteľstvo predložený materiál vzalo na vedomie ( 9 - 4 - 0).

8.

Rozbor hospodárenia MPBH s.r.o. za rok 2013
Písomný materiál (príloha č. 4) predložil spracovateľ Ing. Róbert Michnya, riaditeľ
spoločnosti.
Diskusiu vyvolala výška poplatku za výkon správy, ale Mgr. Laposová uviedla, že
správny poplatok nájomných bytov vo vlastníctve mesta bol stanovený rozhodnutím
primátora mesta a podľa informácií u bytov v správe Stavbytu je to skoro
dvojnásobok.
Pán Bobkovič sa opýtal, či je reálne vymáhať dlhy od vysťahovaných vo výške
9 659,-€. Ing. Michnya vyslovil názor, že náklady na exekúciu by len navyšovali túto
sumu.
Predložený materiál zastupiteľstvo vzalo na vedomie (9 - 3 - 0).

9.

Rozbor hospodárenia TSM Veľký Meder, s.r.o. za rok 2013
Písomný materiál (príloha č. 5) predložil spracovateľ, Ing. Karol Varga, riaditeľ
spoločnosti.
Ing. Csémi by privítal rozpis nákladov a príjmov podľa jednotlivých činností, aby
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Pán Ivan Polgár za dozornú radu informoval, že konštatovali výsledok hospodárenia
mínus 6 333,-€ po odpisoch, pričom sa za rok vyplatili v spoločnosti odmeny vo výške
5 860,-€. Považujú za nepotrebný každoročný audit a navrhujú rozbor schváliť.
Navrhujú ďalej rekonštrukciou mestského WC poveriť TSM.
Ing. Varga na poslanecké otázky informoval, že staré smetiarske auto je
konzervované, po odchode ASA od leta sa využije na zber veľkých kontajnerov
a požiadal mestské inštitúcie, aby vo väčšom rozsahu využili ich služby.
Poslanci vyslovili nespokojnosť s manažovaním spoločnosti, mali by sami hľadať
zdroje príjmov, aby hospodárenie bolo aspoň nulové.
Reagujúc na poslaneckú otázku pán prednosta informoval, že tohtoročný plán
hospodárenia bol v decembri stiahnutý z programu rokovania.
Predložený materiál zastupiteľstvo vzalo na vedomie (8 - 5 - 0).
Nasledovala krátka prestávka.

10.

Rozbor hospodárenia MsKS Veľký Meder za rok 2013
Písomný materiál (príloha č. 6) predložil spracovateľ, Ladislav Gútay, riaditeľ MsKS.
Na otázku Mgr. Ildikó Laposovej pán riaditeľ uviedol, že na školské akcie a niektoré
akcie civilných organizácií sa priestory MsKS poskytnú zatiaľ zadarmo.
Pán Dobis poukázal na to, že niektoré čísla nekorešpondujú s rovnakými položkami
rozpočtu mesta.
Na jeho ďalšiu otázku odznela informácia, že záporný rozdiel medzi príjmami
a výdavkami bol vykrytý z kladného výsledku hospodárenia v predchádzajúcom roku.
Na strane výdavkov v roku 2013 boli prekročené hlavne náklady na kultúrne dni,
potom ostatné príjmy ako akcie osvety, akadémia starostov, školenia termálneho
kúpaliska, deň učiteľov, silvester a pod.
Predložený materiál bol schválený (11 - 2 - 0).

11.

Záverečný účet a výročná správa mesta Veľký Meder za rok 2013
Vedúca finančného oddelenia MsÚ Ing. Zuzana Anda predložila postupne materiály
- Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta (príloha č. 7), Hodnotiacu
správu (príloha č. 8), Záverečný účet mesta (príloha č. 9) a Výročnú správu mesta
(príloha č. 10) s celkovým výsledkom hospodárenia plus 360 814,27 €.
Ing. Ildikó Dobis sa opýtala na pokles príjmov z poplatku za odpad na nárast príjmov
z prenájmu a na iné príjmy.
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nedosiahnutie rozpočtovaných príjmov, kde sa počítalo so zavedením opatrení na
zvýšenie príjmov. V uplynulom roku sme prenajali viac nebytových priestorov
a u bytov napomáhali exekúcie. 34 000,-€ u iných príjmov predstavujú ušetrené
splátky v dôsledku prijatia menej úverov.
Pán primátor s uspokojením konštatoval zlepšujúce sa hospodárenie mesta, za čo
ďakuje aj prednostovi úradu, kde sa zaviedol prísny systém likvidácie výdavkov.
Uplynulý rok sa považuje za úspešný.
Ing. Katarína Bugárová predniesla stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému
účtu (príloha č. 11) a odporučila ho schváliť bez výhrad.
Mgr. Zalán Kórósi za finančnú komisiu odporúča taktiež schváliť záverečný účet
mesta, neodporúča však navýšenie úverového zaťaženia mesta.
Súbor uznesení podľa návrhu č. 9/a,b zastupiteľstvo schválilo (13 - 0 - 0).
Súbor uznesení podľa návrhu č. 9/c zastupiteľstvo vzalo na vedomie (13 - 0 - 0).

12.

Majetkoprávne operácie
Referentka správy mestského majetku, Ing. Eva Kázmérová predložila návrh na
odpredaj pozemku o rozmeroch 34 m2 (príloha č.12) - ako prípad hodný osobitného
zreteľa, riadne zverejnený 15 dní.
Mgr. Zalán Kórósi za komisiu správy mestského majetku odporúča predaj.
Zámer odpredaja pozemku bol schválený (13 - 0 - 0).
Predaj pre Attilu Árvaiho v tajnom hlasovaní bol schválený (12 - 1).
Ing. Kázmérová predložila Správu o výsledkoch ročnej inventarizácie (príloha č. 13).
Konštatovala, že fyzický stav zodpovedá účtovnému stavu.
Predloženú správu zastupiteľstvo vzalo na vedomie (13 - 0 - 0).

13.

Voľné návrhy
Pán prednosta predložil návrh na určenie platu primátora mesta v r. 2014.
Návrhová komisia predložila na schválenie variantu č.1, t.j. ponechanie primátorovi
doterajšie percento zvýšenia základného platu.
Tento návrh nebol schválený (0 - 7 - 5).
V zmysle 2. varianty poslanci v tajnom hlasovaní určili zvýšenie platu o 6,923 %, čo
znamená plat v r. 2014 vo výške 2 063,-€.
Pán primátor predložil návrhy uznesení na financovanie projektu „Cyklotrasy bez
hraníc - 1.etapa“ a to patronátne vyhlásenie pre úver poskytnutý Združením obcí
Medzičilizia a poskytnutie členského príspevku na krytie nákladov úveru.
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cca 3 500,-€.
Predložené uznesenie č. 12/a bol schválený (11 - 1 - 0).
Návrh uznesenia č. 13/a bol schválený (10 - 2 - 0).
Predložený návrh uznesenia na odstránenie stavby na Komárňanskej ulici (14/a)
Mgr. Kórósi navrhuje stiahnuť z rokovania, kým sa nesplní uznesenie MsZ neodstráni sa už spomenutá stavba na Tichej ulici.
Pán prednosta uviedol, že táto akcia už bola schválená v rámci rozpočtu na tento rok,
toto uznesenie je potrebné len pre účely stavebného konania.
Návrh Mgr. Kórósiho nebol schválený (2 - 3 - 7).
Predložený návrh uznesenia bol schválený (10 - 2 - 0).
Pán prednosta predložil návrh na financovanie nevyhnutných opráv na verejnom
osvetlení podľa priloženej správy (príloha č. 15).
Počas uplynulých 20 rokov sa len zhoršoval stav týchto zariadení. Rozpočet na túto
akciu má TSM, financované by bolo z rezervného fondu mesta. Kalkuláciu spravil
mestský úrad po konzultácii s odborníkom.
Ing. Csémi sa opýtal, či bude vyhovujúca intenzita osvetlenia po odstránení uvedených
stožiarov a pán Dobis namietol, že oprava, výmena a pod. je údržbou a nie investíciou,
preto sa nedá financovať z rezervného fondu.
Pán primátor uviedol, že ako rekonštrukcia celého komplexu verejného osvetlenia sa
považuje za investíciu.
Ing. Ildikó Dobis uviedla, že ak sa výmenou súčiastok - rekonštrukciou navyšuje
technická úroveň zariadenia dá sa to považovať za investíciu a navrhla uznesenie
schváliť tak ako je predložené.
Požiadala ďalej do nasledujúceho zasadnutia zmapovať náklady na riadne osvetlenie
oboch sídlisk.
Predložený návrh uznesenia č. 14/b bol schválený (11 - 0 - 1).
Pán prednosta predložil návrh - súbor uznesení na realizáciu a financovanie
pripravených investícií.
Realizáciu zákazky podľa návrhu č. 15/a - prestavba dennej miestnosti a hygienických
zariadení Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským - komisia mestského
majetku odporúča, komisia výstavby o návrhu nerokovala .
Predložený návrh bol schválený (12 - 0 - 0).
Návrh č. 15/a/2 pán prednosta navrhol stiahnuť, pretože nestihli pripraviť náklady
zákazky.
Návrh č. 15/a/3 a 4 vyvolali búrlivú diskusiu. Ing. Csémi upozornil, že tieto investície
v rámci rozpočtu neboli schválené v tejto výške a že návrhy neprešli komisiou nemali by byť predložené ako voľné návrhy.
Diskusiu vyvolal aj pojem „realizácia zákazky“.

-9Na návrh Ing. Ildikó Dobis tieto návrhy boli stiahnuté z rokovania (11 - 1 - 0).
Pán prednosta predložil návrh na dokončenie rekonštrukcie chodníkov na nám.
Hrdinov. Na otázku Ing. Csémiho Ing. Judit Varga uviedla, že existuje harmonogram
poradia výstavby, pán prednosta dodal, že do konca leta má byť hotové.
Predložený návrh č. 15/a/5 bol schválený (12 - 0 - 0).
Pán prednosta požiadal schváliť rozšírenie zákazky Obnova vozovky miestnej
komunikácie - Ižop - 2. a 3. etapa a tým navýšenie celkových nákladov.
Uznesenie bolo doplnené, že suma 27 613,-€ je s DPH a že je maximálna.
Takto upravené uznesenie č. 15/a/6 bolo schválené (12 - 0 - 0).
Návrhová komisia predložila návrhy Mgr. Zalána Kórósiho na potvrdenie primátorom
vetovaných uznesení.
Návrh na potvrdenie uznesenia č. 3-MsZ/2014-6/a bol schválený (11 - 1 - 0).
Návrh na potvrdenie uznesenia č. 2-MsZ/2014-5/a bol schválený (12 - 0 - 0).
Ing. Štefan Csémi sa opýtal, či dozorná rada pri TSM plní riadne svoju funkciu
a koľko má mať členov - požiadal valné zhromaždenie o doplnenie dozornej rady.
Pán Ivan Polgár, prítomný člen dozornej rady informoval, že dozorná rada má troch
členov a že v uplynulom roku zasadali trikrát. Miesto neaktívneho člena, predsedu
navrhuje taktiež doplniť.
Pán primátor potvrdil, že dozorná rada má byť trojčlennná, zatiaľ však pána Döménya
nemieni odvolať, preto čaká návrh na ďalšieho člena.
Na návrh p. Csémiho zastupiteľstvo schválilo doplnenie dozornej rady pri TSM Veľký
Meder, s.r.o. o jedného člena (11 - 0 - 1).

14.

Diskusia
Pán Ivan Polgár informoval, že rokoval s pánom Gabrielom Gaálom, predstaviteľom
PTSK o osude chátrajúcej budovy VÚC pri materskej škole slovenskej.
Urobí všetko, aby to získalo mesto, potreboval by však zámer využitia.
Navrhol ďalej vykonať kompletnú rekonštrukciu verejného WC na Nám.B.Bartóka.
Pán primátor poďakoval za správu, informoval, že vo veci predmetnej budovy rokoval
s kompetentnou osobou na župe a že je ohodnotená na 98 000,-€, Konštrukcia stavby
nie je v zlom stave, za rozumnú cenu by sa oplatilo kúpiť.
Uviedol ďalej, že rekonštrukcia verejného WC je súčasťou projektu centrálnej
mestskej zóny.
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15.

Záver

Pán primátor poďakoval za vykonanú prácu a ukončil rokovanie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing. Alexander Néveri
primátor mesta

