Zápisnica
napísaná z príležitosti 1. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 26.1.2015
Predsedajúci :

JUDr. Samuel Lojkovič, primátor mesta

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

Ing. Ildikó Dobis
Ivan Polgár

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

Otvorenie
Pán primátor pozdravil prítomných a konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Pracovné predsedníctvo bolo schválené v zložení : Mgr. Ildikó Laposová, Dénes
Mikóczy.
Pán primátor za overovateľov zápisnice vymenoval Ing. Ildikó Dobis a Ivana Polgára.

2.

Predloženie programu rokovania
Na návrh pána primátora program rokovania bol schválený podľa pozvánky
(10 - 0 - 0).

3.

Kontrola plnenia uznesení MsZ
Pán primátor informoval o schválených uzneseniach a ustanovujúcom zasadnutí MsZ,
resp. spomenul splnené úlohy prednostu MsÚ a hlavného kontrolóra z 8. zasadnutia
MsZ v r. 2014.
V tejto súvislosti spomenul sporný krok odstupujúceho primátora, keďže v rozpore so
stanoviskom zastupiteľstva a obyvateľov mesta cca týždeň po voľbách vydal súhlas na
Rozšírenie farmy ošípaných v areáli Nagy Dür o chov 9 000 ks malých prasiat.
Vyslovil presvedčenie, že po zostavení komisií na dnešnom zasadnutí sa začne
schvalovací proces rozpočtu mesta.

4.

Správa primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta
Pán primátor vo svojej správe (príloha č.1) okrem iného spomenul vyznamenanie
učiteľa - kronikára mesta Mgr. László Vargu, občianske fórum dňa 17. decembra ako
protest proti investičným zámerom spol. DAN AGRAR - zdôraznil, že žiadne územné
rozhodnutie v súvislosti s týmto projektom nepodpíše, koncoročný beh dňa

-230. decembra s medzinárodnou účasťou, vymenoval p. Mikóczyho za zástupcu
primátora mesta na plný úväzok, skromnú Silvestrovskú zábavu v meste, akcia CocaCola pre deti, že by sa žiadalo vrátiť k zorganizovaniu Mikulášskeho jarmoku, zmeny
na čele redakčnej rady a osoby redaktora Hlásnika, zrušenie vyžadovania notárskej
zápisnice pri uzatváraní nájomných zmlúv s MPBH s.r.o., pokračovanie
v geotermálnom projekte aj keď za iných podmienok, predĺženie poverenia niektorým
konateľom v mestských podnikoch jednotne do 31.marca, pokračovať v obstaraní
rekonštrukcie verejného osvetlenia, pokračovanie sporu s podnikateľom požadujúceho
termálnu vodu pre vlastné podnikanie, rokovanie so záujemcami o využitie
priemyselného parku, možné využitie Komunitného centra v Ižope, zámeru odpredaja
autobusovej stanice SAD, že projekt autobusová linka do Györu je pre mesto značne
nehospodárna a hovoril ďalej o výročných schôdzach spoločenských organizácií,
o rokovaní s lekármi o budúcnosti Polikliniky a o stretnutí s predsedom VÚC.
Pán primátor zdôraznil úlohu zakladajúcich sa odborných komisií vo viacerých
spomenutých témach.
V rámci tohto programového bodu predniesla správu hlavná kontrolórka mesta
o plnení uznesení MsZ (príloha č.2).
Pán primátor navrhol v časti voľné návrhy schváliť nové termíny pri neplnených
uzneseniach.
Mgr. Laposová sa konkrétne opýtala na možný termín rekonštrukcie vykurovacieho
systému základnej školy B.Bartóka.
Pán primátor uviedol, že plánovanú verziu, t.j. z úveru nepreferuje, naopak od marca
sa očakávajú granty aj na takéto účely.
Mgr. Laposová ďalej upozornila na potrebu upresnenia nákladov na údržbu v rámci
správcovskej zmluvy so školami a ak MPBH s.r.o. nebude vyžadovať od nájomníkov
notárske zápisnice, je potrebné zmeniť príslušné ustanovenie VZN.
Pán Görföl sa opýtal na termín realizácie rekonštrukcie centrálnej mestskej zóny.
Ing. Bugárová však upozornila, že pôvodný projekt zastupiteľstvo odvolalo a pri
novom nebol určený termín realizácie, len verejného obstarania, čaká sa na výhodný
grant.
Zastupiteľstvo na návrh pracovného predsedníctva vzalo na vedomie správu hlavného
kontrolóra (12 - 0 - 0) a schválilo správu primátora mesta (11 - 1 - 0).

5.

Interpelácie poslancov
Pán Polgár upozornil, že napriek minuloročnému rozhodnutiu ešte stále premávajú
autobusy cez Besnyeiho ulicu.
Opýtal sa ďalej, do akej miery je využitý podnikateľský inkubátor.
Pán primátor prisľúbil prešetriť to a informovať písomne.
Reagujúc na ďalšiu otázku p. Polgára ohľadom zužitkovania už pomaly neobývanej
budovy na Dunajskej ul.1221/1, pán primátor tlmočil stanovisko konateľov MPBH
s.r.o., že je to budova na zbúranie.

-3Pán Polgár sa opýtal na možnosti zamedzenia rozmnožujúcich sa čiernych skládok
smetia.
Pán primátor okrem riadneho vyšetrenia známych prípadov by zvážil aj navrátenie
týždenného odvozu od rodinných domov.
Na otázku Mgr. Kórósiho pán primátor zopakoval, že nepodpíše územné rozhodnutie
pre projekt rozšírenia chovu ošípaných.
Pán Görföl oznámil, že vo voľných návrhoch predloží uznesenie odmietajúce
Rozšírenie farmy v Nagy Dür o 9 000 ks ošípaných.
Ing. Ildikó Dobis navrhla v centre mesta realizovať aspoň nové verejné WC a chodník
od Netcafe po materskú školu na Nám.B.Bartóka.
Pán Bobkovič by vybudoval aj riadnu prístupovú cestu k nádvoriu základnej školy na
Nám. B.Bartóka.
Upozornil na nefunkčné verejné osvetlenie v reformovanom cintoríne a naopak na
zbytočne silné osvetlenie Promenády hlavne mimo hlavnej sezóny.
Ing. Pongrácz požadoval plán rekonštrukcie verejného osvetlenia a zaoberať sa
s otvoreným územným plánom mesta, pán Polgár naopak doriešiť riadnu správu
webstránky mesta.
Otázku MVDr. Bartalosa ohľadne odstránenia dopravných značení obmedzujúcich
rýchlosť motorových vozidiel na hlavnej ceste pri Ižope zodpovedal pán Mikóczy.
K obmedzeniu rýchlosti dopravy nešlo kvôli pôvodnej žiadosti na obmedzenie hluku,
ale v súvislosti s vybudovaním Hruškovej ulice. Keďže však na konci Hruškovej ulice
bol zamedzený výjazd na hlavnú cestu, pominuli dôvody obmedzenia rýchlosti.

6.

Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrolnej činnosti za 2. polrok 2014
Správu (príloha č.3) predložila spracovateľka Ing. Katarína Bugárová.
Odpovedajúc p. Bobkovičovi pán primátor uviedol, že budú využité zákonné možnosti
na odstránenie nedostatkov spôsobených predchádzajúcim vedením mesta.
Mgr. Kórósi sa vyslovil pochvalne k predloženej správe a konštatoval v súvislosti
s nedostatkami v organizačnej štruktúre a pracovnoprávnych vzťahoch, že
financovanie personálneho auditu pred 3 rokmi boli vyhodené peniaze.
Predložená správa hlavného kontrolóra bola schválená (11- 1 - 0).
Pán primátor konštatoval, že je prítomných 12 poslancov, Ing. Néveri ospravedlnil
svoju neúčasť kvôli chorobe.
Ing. Bugárová predložila Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2015 (príloha č.4)
prispôsobený ukončeniu mandátu hlavného kontrolóra v júni tohto roku.
Predložený materiál bol schválený (12 - 0 - 0).
Pán primátor prisľúbil včas vyhlásiť nové voľby hlavného kontrolóra.
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7.

Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva
Nový návrh rokovacieho poriadku (príloha č.5) predložil spracovateľ Ivan Polgár.
Informoval, že jeho pôvodný návrh bol na základe pripomienok 2 krát upravený a tak
upresnená verzia je predložená na schválenie. Poďakoval za tvorivú spoluúčasť
Mgr. Laposovej, p.Mikóczymu, Ing. Pongráczovi, p. Görfölovi a Ing. Jankóovi.
Na návrh Mgr. Kórósiho v §11 ods.13, koniec prvej vety znie „ak o to požiada“
a na návrh Ing. Pongrácza v §22 ods.9 namiesto „obyvateľov“ použiť „konkrétnych
osôb“.
Takto upravený materiál bol schválený (12 - 0 - 0).

8.

Voľba predsedov a zloženie odborných komisií
Pracovné predsedníctvo predložilo návrh na obsadenie funkcií predsedov odborných
komisií nasledovne :
Komisia na ochranu verejného záujmu, pre nezlučiteľnosť funkcií a mandátna
Ivan Polgár
Komisia finančná a správy mestského majetku
Mgr. Zalán Kórósi
Komisia územného plánovania, výstavby a životného prostredia
Jozef Sziszák
Komisia sociálna a zdravotná
MUDr. Alžbeta Vrezgová
Komisia kultúry, školstva a spoločenských organizácií
PaedDr. Marian Soóky
Komisia športu a mládeže
Ivan Bobkovič
Komisia cestovného ruchu
Ing. Koloman Pongrácz
Komisia - výbor pre mestskú časť Ižop
MVDr. Dezider Bartalos
a oznámil, že sa predsedovia a neskoršie aj členovia volia v tajnom hlasovaní.
Výsledkom hlasovania bol každý navrhnutý kandidát zvolený na funkciu predsedu
komisie.
Následne predsedovia komisií predložili návrhy na členov jednotlivých komisií :
Komisia na ochranu verejného záujmu, pre nezlučiteľnosť funkcií a mandátna
- Ivan Bobkovič
- Ing. Alexander Néveri
-

Komisia finančná a správy mestského majetku
- Mgr. Ildikó Laposová
- Viliam Görföl

-5- Ing. Koloman Pongrácz
- JUDr. Milan Bányi
- Ivan Polgár
-

Komisia územného plánovania, výstavby a životného prostredia
- Ing. Judit Varga
- Ing. Sylvia Táncosová
- Ing. Attila Kraus
- Ing. Kristína Pivodová
- Norbert Magyarics
- Zoltán Dvorák

-

Komisia sociálna a zdravotná
- Agneša Nagyová
- Mgr. Judita Lénártová
- Ing. Ildikó Hanuliaková
- Ing. Július Rácz

-

Komisia kultúry, školstva a spoločenských organizácií
- Zuzana Bittera
- Silvia Czajliková
- Mgr. Mária Krascsenicsová
- Kristína Nagyová
- Ing. László Petőcz
- Mgr. Zuzana Poláková

-

Komisia cestovného ruchu
- Mgr. Albin Varga
- Attila Búda
- Bc. Vendel Szabó
- Ing. Pavol Molnár

-

Komisia - výbor pre mestskú časť Ižop
- Mgr. Margita Ábrahámová
- Gejza Fitos
- Mgr.Attila Bohus
- Róbert Varga

Pán Mikóczy po krátkej prestávke oznámil, že výsledkom tajného hlasovania bol
každý navrhnutý člen tej ktorej komisie zvolený.
Zároveň pán Mikóczy požiadal čo najskôr zvolať 1. zasadnutie komisií s prihliadnutím
na množiace sa úlohy a taktiež za účelom vypracovania plánu činnosti.
Pán primátor poprial členom komisií pevné zdravie k ich práci.
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9.

Zásady odmeňovania predstaviteľov samosprávy mesta
Na základe návrhu p. Görföla a po pripomienkovaní na prípravnom zasadnutí
poslancov predloženým materiálom (príloha č.6) oboznámila prítomných Ing. Zuzana
Anda, vedúca finančného oddelenia.
Ing. Pongrácz oznámil, že nemôže podporovať tento materiál, pretože napríklad
odmeňovanie konateľov nebude dostatočne transparentné. Predtým to bolo verejné.
Pán primátor dodal, že s prihliadnutím na ochranu osobných údajov sa to vypustilo.
Mgr. Laposová sa opýtala, aký dopad to bude mať na rozpočet.
Ing. Anda oznámila, že to vyjde ročne na cca 27 000,-€ oproti 14 000,-€
v predchádzajúcich rokoch.
Predložený materiál bol schválený (9 - 0 - 3).

10.

Majetkoprávne operácie
Vedúci oddelenia výstavby, Ing. Viktor Szakszon na základe prílohy č.7 predložil
návrhy uznesení :
1. na zriadenie záložného práva v prospech ministerstva výstavby v súvislosti
s dotáciou na výstavbu „sociálnych bytov“.
Predložené uznesenie bolo schválené (12 - 0 - 0).
2.-3. V dôsledku zmeny názvu prenajímateľa priestorov laboratória na Poliklinike
zastupiteľstvo schválilo prenájom týchto priestorov (12 - 0 - 0) a prenájom pre
HPL Biochemia s.r.o. podľa návrhu č.10/a/3 (12 - 0 - 0).

11.

Voľné návrhy
Pán primátor predložil 3 návrhy uznesenia MPBH s.r.o. v súvislosti s pozastavením
realizácie geotermálneho projektu.
Ing. Ildikó Dobis navrhla odročiť tieto uznesenia, nakoľko navrhnutá výška
odpísaného majetku ešte nie je vydiskutovaná.
Prítomný konateľ spoločnosti Ing. Csémi súhlasil so stiahnutím 1.bodu návrhu, ale
o 2. a 3. návrhu požiadal hlasovať.
Na návrh Ing. Pongrácza zastupiteľstvo najprv hlasovalo o návrhu Ing. Dobis stiahnuť
predložené uznesenia.
Výsledkom hlasovania 1.uznesenie bolo stiahnuté z rokovania (12 - 0 - 0), 2. a 3.
návrh nie (0 - 1 - 11, resp. 0 - 2 - 10).
Následne zastupiteľstvo schválilo zrušenie uznesenia č. 3-MsZ/2014, bod č.3
(8 - 3 - 1) ako aj uznesenie č. 3-MsZ/2014, bod.č.4 (10 - 2 - 0).
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lehoty na splnenie nasledovne :
- pri uznesení č.5/2014-16 - o rekultiváciu skládky na Čičovskej ceste
do 30.6.2015 - schválené (12 - 0 - 0),
- pri uznesení č.5/2014-14 - verejné obstaranie na rekonštrukciu centrálnej mestskej
zóny
do 30.9.2015 - schválené (12 - 0 - 0),
- pri uznesení č.7/ 2014-8 - rekonštrukcia kúrenia základnej školy maďarskej
do 1.9.2015 - vzalo na vedomie
- pri uznesení č.7/2014-16a/ 1,2 - o zverení majetku mesta do správy základných škôl
do 30.6.2015 - vzalo na vedomie
- pri uznesení č.7/2014-16/a/4 - o odpredaji telekomunikačnej prípojky pre
SlovakTelekom
do 30.6.2015 - vzalo na vedomie.
V ďalšom Ing. Szakszon predložil návrh na zmenu užívania časti stavby, budovy
v prenájme Súkromnej strednej školy na Sídl.M.Corvina a to za účelom vytvorenia
centra voľného času.
Tento návrh bol schválený (10 - 2 - 0).
Ing. Ildikó Dobis upozornila to zapracovať do nájomnej zmluvy.
Pán Görföl predložil návrh uznesenia
- odmietnutie Rozšírenia farmy o 9 000 ks ošípaných v osade Nagy Dür.
Mgr. Kórósi navrhol uviesť aj číslo konania sporného listu odstupujúceho primátora.
Ing. Pongrácz upozornil, že táto investícia možno je v súlade s územným plánom
mesta.
Ing. Ildikó Dobis navrhla, aby hlavná kontrolórka podala sťažnosť na prokuratúru
kvôli súhlasnému stanovisku predchádzajúceho primátora. Mgr. Kórósi navrhol
prešetriť, či odstupujúci primátor mal v právomoci vydať také stanovisko.
Predložený návrh bol schválený (12 - 0 - 0).

12.

Diskusia
Pán Polgár informoval, že v káblovej televízii zverejnil oznámenie o spoločných
hodinách pre verejnosť s p. Görfölom a Mgr. Kórósim.
Pán Görföl dodal, že v uvedenom termíne očakávajú aj ostatných poslancov.
Mgr. Laposová navrhla poslancom zamyslieť sa nad aktualizáciou delegátov MsZ
v školských radách a občanov upozornila na možnosť požiadania úľav z poplatku za
odvoz odpadu len do konca januára a na nový požiarny predpis o čistení komínov.
V tejto súvislosti pán primátor informoval, že náčelník miestnej hasičskej jednotky sa
pripravuje na nasledujúcom zasadnutí informovať občanov o ich činnosti a spolupráci
s mestom. Dodal, že plánuje pozvať aj nového náčelníka obvodného oddelenia PZ.
Ing. Pongrácz sa opýtal, kedy sa bude rokovať o nových konateľoch a členoch
dozorných rád.

-8Pán primátor vyslovil presvedčenie, že čo najskôr, ale najvpr je treba schváliť rozpočet
mesta.
Ing. Pongrácz dodal, že bolo by to žiadúce čo najskôr, aby sa už mohli zúčastniť na
vypracovaní ročných plánov spoločností.

13.

Záver
Pán primátor poďakoval za tvorivú účasť a ukončil rokovanie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------JUDr. Samuel Lojkovič
primátor mesta

