Zápisnica
napísaná z príležitosti 9. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 30.9.2015

Predsedajúci :

JUDr. Samuel Lojkovič, primátor mesta

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

PaedDr. Marian Soóky
Jozef Sziszák

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

Otvorenie
Pán primátor pozdravil prítomných a konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Pracovné predsedníctvo bolo schválené v zložení Dénes Mikóczy, Ing. Ildikó Dobis.
Za overovateľov zápisnice pán primátor určil p. Jozefa Sziszáka a PaedDr. Mariana
Soókyho.

2.

Predloženie programu rokovania
Ing. Ildikó Dobis navrhla vypočuť si správy riaditeliek školských zariadení hneď po
schválení programu, t.j. bod č.6 posunúť na 3. pozíciu.
Takto upravený návrh programu podľa pozvánky bol schválený (9 - 0 - 0).

6.

Analýza školských a predškolských zariadení - správa riaditeľov o činnosti
Pán primátor konštatoval, že riaditeľky
- Základnej školy Bélu Bartóka s vyuč. jazykom maďarským,
- Základnej školy J.A.Komenského,
- Materskej školy,
- Materskej školy s vyuč.jazykom maďarským,
- Základnej umeleckej školy J.Janigu a
- Centra voľného času
svoje správy (príloha č.1/a až f) doručili v písomnej forme, pozdravil prítomných
predstaviteľov školských zariadení a otvoril diskusiu.
Mgr. Ildikó Laposová poznamenala, že správy mali byť prednesené aj ústne a opýtala
sa riaditeľky materskej školy s vyuč.jazykom maďarským, či kapacita škôlky vystačí
súčasnému záujmu. Mgr. Krascsenicsová uviedla, že sa nejasnosti s kapacitou
vyriešili, momentálne nikoho nemusia odmietnuť z kapacitných dôvodov.
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maďarským na podnet Ing. Ildikó Dobis informovala, že priebežne využívajú zľavy
ponúknuté dodávateľmi elektriny a plynu, v uplynulom období takto ušetrili 3 000,-€.
Poďakovala ďalej mestu za rekonštrukciu sociálnych zariadení a šatní a pripomenula
plány využitia voľného priestoru za školou.
Pán primátor poďakoval za predložené správy a prisľúbil pomoc za samosprávu aj
v nadchádzajúcom období.
Správy riaditeliek zastupiteľstvo vzalo na vedomie (11 - 0 - 0).

4.

Správa primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta
Pán primátor úvodom spomenul veľmi úspešnú akciu Slimákov - organizovanie
Celoštátneho zrazu turistov za podpory podnikateľov, termálneho kúpaliska a aj mesta.
Informoval o podpísaní partnerskej zmluvy s Tápiógyörgye a s českým mestom
Dobruška, o vydaní trojjazyčnej publikácie o histórii Srbského cintorína aj za účasti
veľvyslanca Srbskej republiky a o zlatej medaily Oskara Patasiho z majstrovstiev
sveta vzpieračov seniorov.
Pán primátor informoval, že prebiehajú rokovania o zariadení pamätnej izby Tibora
Ága v kultúrnom dome a že dostal pozvanie na 1. hudobné dni Tibora Ága
v Pohraniciach 24. a 25. októbra.
Miestna organizácia telesne postihnutých oslávila 15. výročie založenia, získali sme
vďaka úspešnému projektu 94 000,-€ na likvidáciu čiernych skládok - nasleduje
konkurz na dodávateľa a ďalších 11 700,-€ na rekonštrukciu vchodu MsKS.
Začala sa výstavba kanalizácie - Obytný súbor Veľký Meder a prebieha verejné
obstaranie na vykurovanie základnej školy a materskej školy.
Na pôde MsKS sa usporiadala výstava výpestkov, organizovala sa úspešná rozlúčka
s letom - v tejto súvislosti je vhodné zamyslieť sa nad výstavbou amfiteátra.
Bola odoslaná žiadosť o zákaze prejazdu kamiónov cez mesto smerom na Okoč
a žiadosť o zmenu cestovného poriadku autobusov do Györu - to bude možné najskôr
od 12. decembra.
Na konci svojej správy pán primátor informoval, že dobrovoľní hasiči v Ižope dostali
od Hasičského zboru dobre vybavený príves, že parkovací systém na sídliskách je
potrebné zvážiť aj z hľadiska požiarnej bezpečnosti a že v roku 2016 sa má rozbehnúť
projekt medzinárodnej spolupráce - Dunaj.
V súvislosti s požiarom bytu na Sídl.M.Corvina pán primátor vyslovil potrebu vyriešiť
problematiku parkovísk aj z hľadiska požiarnej bezpečnosti.
Správu primátora mesta zastupiteľstvo vzalo na vedomie (11 - 0 - 0).
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Kontrola plnenia uznesení MsZ
Písomne spracovanú správu (príloha č.2) komentoval Mgr. Albert Nagy, hlavný
kontrolór mesta.
Predložený materiál zastupiteľstvo vzalo na vedomie (11 - 1 - 0).

5.

Interpelácie poslancov
Pán Bobkovič upozornil, že na Jahodovej ulici je vyložená tabula so zákazom vjazdu,
nie je však na Železničnej ulici vyznačený zákaz odbočenia na Jahodovú ulicu.
Vyzval občanov, aby nevynášali zelený odpad do parku na Nám. Mládeže a opýtal sa
primátora, či má mesto plán starostlivosti o bezdomovcoch v zime.
Pán primátor uviedol, že smerové tabule v meste sa práve mapujú, že sa v rámci
jesenného upratovania uvažuje aj o zbere zeleného odpadu a že zmapujeme situáciu
a rodiny bezdomovcov.
Pán Polgár, konateľ TSM dodal, že ak budú rozmiestnené kontajnery, tak len
s presným harmonogramom.
Mgr. Laposová by privítala zber zviazaných konárov, opakovane upozornila na
nevyprázdnený kontajner s textilom a na interpelácie ohľadne verejného poriadku pred
Billou a bezbariérovosti Pošty.
Pán Polgár prisľúbil zvýšiť frekvenciu odvozu separovaného odpadu a informoval, že
sa od januára zmení systém zberu.
Pán primátor informoval, že od Billy a ani od Pošty ešte neprišla odpoveď.
MVDr. Bartalos upozornil, že v dôsledku častého hliadkovania polície na ceste č.13
pri Ižope kamionisti v snahe vyhnúť sa kontrolám prechádzajú cez Ižop.
MUDr. Vrezgová sa opýtala na orez stromov na Záhradníckej ulici a nad chodníkom
pri Poliklinike, navrhla iniciovať rokovania vo veci RTG s vedením nemocnice
s poliklinikou a upozornila na poškodenú asfaltovú vrstvu na Lipovej ulici.
Pán Polgár uviedol, že orez stromov pod elektrickými vedeniami vykonávajú
energetické závody a že na opravu miestnych komunikácií v tomto roku bude žiadať
viac peňazí.

7.

Návrh č.8/2015- VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
Písomný materiál (príloha č.4) komentovala spracovateľka, Mgr. Gabriela Fabulyová,
vedúca oddelenia daní a poplatkov.
Pán primátor zhrnul, že podstatou nového návrhu VZN je zjednodušenie administrácie
pri priznaní úľav pre dôchodcov.
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8.

Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly vybraných VZN za rok 2012
Záverom vypracovaného materiálu (príloha č.3) sú návrhy na aktualizáciu niektorých
VZN.
Mgr. Laposová v súvislosti s VZN č.139 upozornila, že nebola založená bytová
komisia MsZ.
Mgr. Kórósi uviedol, že túto funkciu zastáva aj naďalej komisia finančná a správy
mestského majetku.
Pán primátor dodal, že byty sa aj tak obsadzujú podľa poradia a kritérií.
Zoznam uchádzačov vyhovujúcich kritériám je k nahliadnutiu.
MUDr. Vrezgová ako predsedníčka sociálnej komisie požiadala to poslať.

9.

Majetkoprávne operácie
Návrhy uznesení týkajúce sa mestského majetku podľa prílohy č.5 predložila Ing.
Judit Varga, vedúca oddelenia výstavby.
Návrh č. 8/a/1,2 - zrušenie uznesenia č. 7-MsZ/2015-20/a/2 a nový prenájom celého
areálu školy na 10 rokov - bol schválený (12 - 0 - 0).
Návrh č. 8/a/3 - zriadenie vecného bremena kvôli streche Komunitného centra
- bolo schválené (12 - 0 - 0).
Návrh č.8/a/4 - zámer predaja administratívnej budovy na Nám. Mládeže
Odpovedajúc p. Bobkovičovi pán primátor uviedol, že ročné náklady na túto budovu
predstavujú 30 000,-€ a reagujúc na otázku Mgr. Kórósiho uviedol, že sobášiaca
miestnosť prípadne môže fungovať aj ďalej, resp. sa dajú využiť priestory ZUŠ alebo
MsKS.
Mgr. Laposová upozornila, že tento návrh neprešiel odbornými komisiami, vyslovila
pochybnosti o dôstojnom usporiadaní sobášov v uvedených objektoch a upozornila, že
ani ostatné budovy v správe mesta poskytujúce služby nie sú ziskové.
Konštatovala, že porucha na kanalizácii nie je dôvodom na odpredaj budovy a navrhla
stiahnuť z programu, kým sa nenájde stále miesto pre sobášnu sieň.
Pán primátor upozornil, že zatiaľ sa jedná len o schválenie zámeru a vyslovil
presvedčenie, že osud sobášnej siene sa dá vyriešiť a aj umiestnenie civilných
organizácií momentálne v prenájme v predmetnej budove.
Ing. Néveri považuje za potrebné prerokovať v komisiách už aj zámer.
Stiahnutie z programu rokovania nebolo schválené (3 - 1 - 8).
Zámer predaja nehnuteľnosti bol schválený (8 - 1 - 3).
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tým sa hlasovanie o návrhu č. 8/a/6 stalo bezpredmetným.
Návrh č. 8/a/7 - odkúpenie bývalej predajne potravín na Nám.Bartóka - v diskusii
zameranú na cenu a zámer využitia sa viacerí poslanci vyjadrili skepticky k možnej
rekonštrukcii budovy vzhľadom na jej technický stav.
Návrh na odkúpenie bol schválený (10 - 1 - 1).
Následne bolo schválené aj zrušenie uznesenia o použití príjmov z odpredaja 118 akcií
spol. Prima Banka (12 - 0 - 0) a návrh na zmenu uznesenia č.8-MsZ/2015-6/a/3
(11 - 1 - 0).
Pán primátor poďakoval za schválenie tohto súboru uznesení a upozornil, že namiesto
navrhnutých 3 dní dohodne lehotu splatnosti kúpnej ceny 30 dňovú.
O návrhu č.10 - odpredaj pozemku pre Vendela Szabó a manž. rozhodovalo
zastupiteľstvo kladne v tajnom hlasovaní (10 - 2).

10.

Voľné návrhy
Ing. Judit Varga predložila návrh č.9/a/1,2 podľa prílohy č.6 na určenie nového
urbanisticky využiteľného územia a umiestnenie stavby EKODVOR.
Predložené návrhy uznesení boli schválené (13 - 0 - 0).
Po krátkej diskusii bolo schválené aj finančné krytie odstránenia havarijného stavu na
Orechovej ulici - návrh č.9/a/3 (13 - 0 - 0).
Pán Dénes Mikóczy dodal, že v danej lokalite sa vzhľadom na štruktúru pôdy sa dá
očakávať prepadávanie komunikácie.

11.

Diskusia
Mgr. Laposová upozornila, že na webovej stránke mesta sú neaktualizované tlačivá na
úseku bytov a školstva.
Vyzvala ďalej civilné organizácie, aby dodržali termín odovzdania žiadostí o dotáciu
do 30.októbra.
Pán Ivan Polgár požiadal komisiu pamätihodností, aby zmapovali na cintorínoch
náhrobné kamene historického charakteru, resp. stav sochy Arpáda.
Navrhol naplánovať ročne 1 000,-€ na rekonštrukciu sôch a pamätných stĺpov, ale aj
vyčerpať to na daný účel.
Z radov prítomných občanov prehovoril pán Horváth. Upozornil, že chodník k Tesco
na Medveďovskej ceste bol sľúbený na tento rok, navrhol za blokom 1643 premiestniť
parkovisko aút na druhý chodník, vyslovil nespokojnosť s nízkou účasťou občanov na
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Lesná môže spôsobiť nepríjemné prekvapenia.
Pán primátor zopakoval, že povolovací proces predmetného chodníka je zdĺhavý, ale
pracuje sa na tom.
Spomenuté parkovanie aút bude presunuté na stranu súkromnej školy a zmapovaním
parkovísk z hľadiska požiarnej bezpečnosti poveril oddelenie výstavby a náčelníka
mestskej polície.
MUDr.Vrezgová navrhla pokračovať cyklotrasou z Okoča ďalej do mesta, pán
Bobkovič dodal, že by bolo vhodné postaviť aj malý mostík nad kanálom, aby cyklisti
nemuseli vybočovať na hlavnú cestu.

12.

Záver
Pán primátor požiadal občanov, aby odovzdali svoje návrhy na ocenenie PRO URBE
a informoval, že novým predsedom Regionálneho združenia cestovného ruchu Žitného
ostrova sa stal Viliam Görföl a členom dozornej rady Mgr. Zalán Kórósi. Združenie
bude mať plateného predsedu.
Informoval ďalej, že bývalú hasičskú stanicu v Ižope plánujú znovu prispôsobiť
a odovzdať dobrovoľným hasičom, informoval o petícii obyvateľov ul. Sv.Štefana
proti snahe jedného pohrebníka zriadiť chladiarenský box medzi rodinnými domami
a požiadal aj ostatných občanov o pomoc tomu zabrániť.
Požiadal ďalej na základe žiadostí občanov ponechať na programe káblovej televízie
reprízu programov.
Pán primátor poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.

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

JUDr. Samuel Lojkovič
primátor mesta

