Zápisnica
napísaná z príležitosti 11. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 25.11.2015

Predsedajúci :

JUDr. Samuel Lojkovič, primátor mesta

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

Ing. Koloman Pongrácz
PaedDr. Marian Soóky

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

Otvorenie
Pán primátor pozdravil prítomných a konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Pracovné predsedníctvo bolo schválené v zložení Dénes Mikóczy, Mgr. Zalán Kórósi,
za overovateľov pán primátor určil Ing. Kolomana Pongrácza a PaedDr. Mariana
Soókyho.

2.

Predloženie programu rokovania
Pán primátor informoval, že programový bod č.7 návrhu VZN č. 12/2015 sa
nepredkladá a p. Mikóczy dodal, že sa neriešili v uplynulom období majetkoprávne
veci, preto sa vypustí aj programový bod č.12.
Takto upravený program rokovania bol schválený (11 - 0 - 0).
Ing. Pongrácz sa opýtal, prečo konatelia mestských podnikov nepredložili plán
hospodárenia podľa polročného plánu zasadnutí MsZ.
Pán primátor to prisľúbil na nasledujúce zasadnutie dňa 16.12.2015 spolu s návrhom
rozpočtu mesta.

3.

Kontrola plnenia uznesení MsZ
Pán Mgr. Albert Nagy predložil svoju správu (príloha č.1) a informoval, že rozposlal
celoročnú kontrolu uznesení poslancom podľa úlohy z posledného zasadnutia.
Ing. Pongrácz poďakoval za túto správu, pretože takto majú kompletný prehľad
o stave plnenia uznesení.
Zastupiteľstvo vzalo na vedomie predloženú správu (11 - 0 - 0).

-24.

Správa primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta
Pán primátor informoval, že v tomto období sa venuje predovšetkým príprave
rozpočtu a predkladajú sa projekty na rok 2016.
Na zasadnutí primátorov sa vyhodnotila činnosť spoločného úradu - opatrovateľstvo
a stavebné konanie - a dohodlo sa na pokračovaní v nezmenenej štruktúre.
Informoval o pripravovaných nových kompetenciách mesta - služby občanom,
podrobnejšie však až nabudúce.
V spolupráci s partnermi z Tápiógyörgye sa konal krst knihy Csabu Németha a László
Vargu o spoločnej histórii našich obcí.
Novým riaditeľom Združenia CR ŽO sa stala pani Erzsébet Kocsis a na valnom
zhromaždení žitnoostrovského mikrorégia vytýčili nové ciele.
Na Srbskom cintoríne sa konalo slávnostné kladenie vencov za účasti veľvyslanca
a ministra obrany Srbskej republiky.
Poďakoval za aktívnu účasť na tomto podujatí Mgr. Laposovej a p. Lászlóovi Vargovi.
Pripomenul kultúrne podujatia – prezentáciu CD Zsuzsa Dóka a Bősi Szabó László
v kultúrnom dome a vystúpenie skupiny Cseh Tamása v ZUŠ.
V kultúrnom dome sa konala aj dobročinná akcia Nadácie Geriho zázračná lampa.
Okresná organizácia Červeného kríža vyhodnotila činnosť darcov krvi. Najviac
ocenených (10) bolo práve z nášho mesta.
Na našom úrade v spolupráci s odborovým zväzom boli pozdravení jubilanti.
Pán primátor pripomenul nešťastné rozhodnutie vlády poskytnúť učiteľom vianočnú
odmenu, čo sa však nevzťahuje na škôlky a ZUŠ zriadené obcami a bohužiaľ na to
nemáme plánované financie.
Na záver pán primátor zablahoželal futbalovému oddielu za 1. miesto na konci
jesennej sezóny, budúci týždeň plánuje pozdraviť hráčov, budúcnosť futbalu je však
otázna, hlavný sponzor v tejto triede už nevie vykryť náklady bez navýšenia
príspevkov od ďalších sponzorov (termálne kúpalisko, mesto).
Pán Bobkovič vyhlásil za vedenie MŠK, že urobia všetko pre kvalitný futbal v meste,
základom všetkého sú však peniaze.
Mgr. Laposová požiadala nabudúce v rámci správy sa venovať aj interpeláciám
z predchádzajúceho zasadnutia, pretože stále nemáme informácie o problémoch pred
Billou, o bezbariérovosti Pošty, zber záhradného odpadu a pod.
Správu zastupiteľstvo vzalo na vedomie (12 - 1 - 0).

-35.

Interpelácie poslancov
Ing. Pongrácz sa opýtal, prečo nie je na programe novela VZN o otváracích časoch úloha z predchádzajúceho zasadnutia, resp. ako sa riešilo rušenie nočného kľudu
v Kurtaseri.
Pán primátor informoval, že už bolo zaslané 3. upozornenie a zahájilo sa konanie aj
voči ďalšiemu prevádzkovateľovi.
Nové VZN prisľúbil na nasledujúce zasadnutie.
Ing. Pongrácz upozornil na odkrytú cestu na Partizánskej ulici, pán Bobkovič
informoval, že školská rada pri Materskej škole slovenskej žiada naplánovať vlastné
náklady k získanému projektu vo výške 40 000,-€ na rozšírenie kapacity MŠ .
Pán primátor prisľúbil získanú dotáciu využiť aj keď nestačí na celú plánovanú akciu
a odpovedajúc Ing. Pongráczovi informoval, že o využití odkúpenej budovy na
Nám.B.Bartóka sa rokuje, návrh predloží na nasledujúcom zasadnutí.

6.

Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch nasledovných finančných kontrol
Mgr. Zalán Kórósi, predseda finančnej komisie informoval, že sa oboznámili
s predloženými materiálmi a požiadal Mgr. Nagya ich len krátko komentovať.
Hlavný kontrolór predložil svoje správy o následných kontrolách
u mestskej polícii (príloha č. 2)
u MPBH s.r.o (príloha č. 3)
na MsÚ (príloha č. 4)
u MŠK Veľký Meder, s.r.o. (príloha č. 5) a
u TSM Veľký Meder, s.r.o. (príloha č. 6).
Predložené správy zastupiteľstvo vzalo na vedomie (12 - 0 - 0).

7.

Návrh č.13/2015 - VZN, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na
umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných
priestranstvách mesta Veľký Meder
Pán primátor odôvodnil predložený materiál (príloha č.7) zmenou volebného zákona.
Pán Sziszák navrhol doplniť na konci 1.vety čl.4 „ a NEKA“.
Takto upravený materiál, VZN č.177 bol schválený (12 - 0 - 0).

8.

Výročná správa mesta za rok 2014
Súbor materiálov (príloha č.8) predložila Ing. Eva Kázmérová, ved. finančného
oddelenia.
Správu zastupiteľstvo vzalo na vedomie (12 - 0 - 0).

-49.

Predložený návrh rozpočtu mesta na rok 2016
Pán primátor požiadal poslancov a komisie MsZ, aby rozposlaný návrh rozpočtu
preštudovali a vyjadrili sa k nemu.
Ing. Pongrácz konštatoval, že na dotácie je naplánovaná nižšia suma, pričom sa zvýšia
príjmy z podielových a iných daní, požiadal to prehodnotiť.
Pán zástupca primátora upozornil, že vyššie príjmy z daní za ubytovanie sa majú
použiť v oblasti cestovného ruchu.
Ing. Pongrácz súhlasil, Mgr. Kórósi dodal, že systém dotácií je potrebné
racionalizovať.
Ing. Pongrácz upozornil kapitálové príjmy 111 000,-€ nerealizované v tomto roku
naplánovať čerpať, len ak sa v r. 2016 realizujú.
Ing. Néveri s potešením konštatoval rušný spoločenský život v našom meste, ale aj
zvyšujúce sa nároky voči mestu. Navrhol preto zaviesť podmienky podobné ako pri
súťažných projektoch.
Navrhol ďalej ako v roku 2013 navýšiť vklad mesta do Združenia CR ŽO, aby
v nasledujúcom roku získala organizácia a tým aj mesto vyššiu dotáciu na rozvoj
cestovného ruchu.
Ing. Pongrácz konštatoval, že sa dotácia MSKS už roky nemení, pričom by bolo treba
zohľadniť nárast mzdových prostriedkov.
Ing. Laposová na konci diskusie upozornila, že mesto v nadchádzajúcom roku oslavuje
550. výročie priznania mestských privilégií. Aj s nákladmi týchto osláv je potrebné
v rozpočte počítať.

10.

Modernizácia verejného osvetlenia v meste Veľký Meder
Pán primátor úvodom upozornil, že na schválenie uznesenia č.8/a/1,3 a 4 stačí
nadpolovičná väčšina prítomných, k schváleniu uznesenia č.8/a/2 je však potrebná
trojpätinová väčšina.
Ing. Judit Varga vysvetlila jednotlivé body súboru uznesení :
1 - návrh realizácie investície (príloha č. 11)
2 - koncesná zmluva na realizáciu (príloha č. 12)
3 - prijatie úveru na financovanie investície (príloha č. 13)
4 - podania žiadosti o dotáciu z programu Mun SEFF v mene TSM Veľký Meder s.r.o.
Odpovedajúc na poslanecké otázky Ing. Varga vysvetlila niektoré náležitosti
koncesnej zmluvy.
Na návrh Ing. Pongrácza sa najprv hlasovalo o koncesnej zmluve.

-5Návrh uznesenia č. 8/a/2 - koncesná zmluva bola schválená (12 - 0 - 0).
Poslanci postupne schválili jednohlasne aj ostatné body tohto súboru uznesení.
Pán primátor poďakoval za schválenie tejto investície.

11.

Voľné návrhy
Pán primátor predložil návrh na zapojenie budovy Zákl.školy B.Bartóka do tepelnej
sústavy MPBH s.r.o. Upozornil, že oproti pôvodnému návrhu sa termín realizácie
vypustí.
Nasledovala široká diskusia o tejto otázke.
Potrebu schváliť toto uznesenie odôvodňovala Ing. Ildikó Dobis, konateľka MPBH
s.r.o. plánovaním rozvodu potrubí ako aj plánovaním spotreby plynu. Uviedla ďalej,
že v ostatných objektoch v správe mesta už na nejakej úrovni vykonávajú správu
tepelného hospodárstva.
Pán Mikóczy dodal, že v predmetnej budove stav kotlov vyžaduje stáli dozor, takže
riešením do budúcna je využitie geotermálnej energie.
Mnohí poslanci však namietali, že nie je predložené porovnanie súčasných nákladov
s očakávanými ročnými nákladmi na kúrenie po zapojení školy na sieť rozvodu tepla,
hoci na prípravnom zasadnutí sa dohodli, že budú rozhodovať na základe čísiel.
Ing. Dobis ďalej argumentovala pôvodným schváleným projektom, čo obsahuje aj
napojenie tejto školy.
Ďalší - noví poslanci však konštatovali, že oni nepoznajú materiály z roku 2013, preto
nemajú podklady k rozhodovaniu.
Pán Mikóczy navrhol toto rozhodovanie stiahnuť z rokovania, pán Polgár ďalej
požiadal o zaslanie spomenutých materiálov.
Návrh uznesenia č.9/a/1 bol stiahnutý z rokovania (9 - 3 - 0).
Pracovné predsedníctvo predložilo návrh na vypracovanie štúdie na rekonštrukciu
budovy bývalého daňového úradu.
Pán Mikóczy dodal, že by sa jednalo o vytvorenie bytových jednotiek na predaj.
Na otázku Ing. Pongrácza uviedol, že náklady štúdie sú nákladmi vlastníka - mesta.
V diskusii Ing. Néveri namietol, že úlohou mesta je zveľaďovanie a nie predaj
majetku. Mgr. Laposová ďalej poukázala na rozpor, že na jednej strane sa chceme
zbaviť nerentabilného majetku, na druhej strane kupujeme devastované budovy
v centre mesta.
Pán primátor informoval, že kvôli technickému stavu sme odstúpili od kúpy budovy
VÚC pri materskej škole slovenskej.
Ďalší poslanci vyslovili svoje obavy o sobášiacu miestnosť a o osud civilných
organizácií v prenájme v predmetnej budove.

-6Pán primátor uviedol, že prevádzkovanie tejto budovy stojí mesto ročne 30 000,-€.
Predložený návrh uznesenia bol schválený (9 - 2 - 1).
Ing. Eva Kázmérová predložila návrh na čerpanie bankového úveru na refundáciu
faktúr niektorých už realizovaných investícií (návrh č.10/a/1) ako aj na očakávané
náklady podľa návrhu č. 10/a/2.
Ing. Pongrácz namietol, že v 2. bode by mali byť taktiež uvedené konkrétne faktúry,
Ing. Kázmérová však ubezpečila, že to banka nevyžaduje.
Čerpanie úveru podľa návrhu č.10/a/1 - bolo schválené (9 - 3 - 0) a podľa návrhu
č. 10/a/2 - bolo schválené (12 - 0 - 0).
Pán primátor predložil návrh na v roku 1990 zabudnutú zmenu názvu Čalovo na
Veľký Meder. Okrem toho používanie starého názvu v nových informačných
systémoch by sa premietlo aj do osobných údajov občanov.
Predložený návrh na zmenu názvu bol chválený (12 - 0 - 0).
Zastupiteľstvo schválilo aj zvolanie verejného zhromaždenia na prerokovanie tejto
zmeny - ako podklad k žiadosti o zmenu názvu (12 - 0 - 0).

12.

Diskusia
Ing. Alexander Néveri vyslovil svoje pochybnosti k sumám na faktúrach končiacich na
999 a pod. v predchádzajúcej tabuľke v súvislosti s čerpaním bankového úveru
a upozornil, že niektoré práce vykonávala firma jedného z konateľov TSM s.r.o.
Poznamenal ďalej, že na oplotenie dodaného v cene 9 997,31 € bola predtým ponuka
aj za cca 6 000,-€.
Pán Polgár, jeden z konateľov TSM s.r.o. prisľúbil písomnú odpoveď k cenám
vykonaných prác a pán primátor prisľúbil písomnú odpoveď k predpokladanému
konfliktu záujmov.
V diskusii ešte pán Polgár pozval občanov na zapálenie 2. adventnej sviečky v nedeľu
o 17.00 hod., pán primátor zase do Ižopu na 14.30 hodinu.
Ing. Pongrácz dodal, že počas víkendu sa uskutoční aj stretnutie tanečných súborov.
Mgr. Kórósi informoval poslancov, že už dostali súhlas od hygienikov na kolaudáciu
krytej plavárne, ktorú plánujú realizovať už v decembri.

15.

Záver
Pán primátor konštatoval, že zastupiteľstvo aj na dnešnom zasadnutí rozhodovalo
o dôležitých veciach, požiadal každého sa dôkladne venovať predloženému návrhu
rozpočtu mesta.

-7Informoval, že deň pred ďalším zasadnutím, dňa 15.decembra sa odovzdáva
slávnostne cena PRO URBE a uzavrel rokovanie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JUDr. Samuel Lojkovič
primátor mesta

