Zápisnica
napísaná z príležitosti 1. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 17.2.2016
Predsedajúci :

JUDr. Samuel Lojkovič, primátor mesta

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

Ivan Bobkovič
Ivan Polgár

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

Otvorenie
Pán primátor pozdravil prítomných a konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Pracovné predsedníctvo bolo schválené v zložení Dénes Mikóczy a Mgr. Zalán
Kórósi.
Za overateľov zápisnice pán primátor vymenoval poslancov Ivana Bobkoviča a Ivana
Polgára.

2.

Predloženie programu rokovania
Pán primátor predložil program rokovania podľa zverejnenej pozvánky.
Pán Mikóczy navrhol plány MsKS - bod č.12 prerokovať po interpeláciách ako bod
č.6.
Takto upravený program bol schválený (11 - 0 - 0).

3.

Kontrola plnenia uznesení MsZ, Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti
Mgr. Albert Nagy, hlavný kontrolór mesta predložil na diskusiu písomnú správu
o kontrole plnenia uznesení MsZ (príloha č.1), správu o výsledkoch kontrolnej činnosti
v roku 2015 (príloha č.2), správu o kontrole vybavovania sťažností a petícií na MsÚ
(príloha č.3), následné finančné kontroly v CVČ (príloha č.4),
v Materskej škole (príloha č.5)
v Materskej škole s vyuč.jazykom maďarským (príloha č.6)
v Základnej škole B.Bartóka (príloha č.7)
v Základnej škole J.A.Komenského (príloha č.8) a
v Základnej umeleckej škole (príloha č.9).
Mgr. Laposová požiadala dohliadnuť na osud našich návrhov vo veci pamätihodností
mesta a poďakovala za vykonané kontroly v školských zariadeniach.

-2Mestské zastupiteľstvo každý predložený materiál schválilo, resp. vzalo na vedomie
jednohlasne (11 - 0 - 0).

4.

Správa primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta
Pán primátor poďakoval komisiám aj úradu za prípravu materiálov a podkladov na
zasadnutie. Z koncoročných programov spomenul adventné koncerty, koncoročný beh
a silvestrovskú zábavu, o ktorú je očividne veľký záujem.
V januári boli na každodennom poriadku dôležité rokovania, zajtra očakáva predsedu
VUC.
Prebiehali výročné schôdze spoločenských organizácií a klubov. Aj touto cestou im
poďakoval za ich celoročnú činnosť.
Informoval poslancov, že nový zákon o odpadoch kladie na obce nové a náročné
úlohy, že po odchode hlavného sponzora, trénera a väčšiny futbalistov sa futbalový
klub dostal do krízy, ale vďaka aj pánovi Bobkovičovi dnes už majú v kádri znovu 17
hráčov a aj nového trénera. Hľadajú nového sponzora, teraz hlavnými sponzormi sú
mesto a Termál.
Pán primátor informoval, že dňa 28. januára v zmysle uznesenia MsZ sa konalo
verejné zhromaždenie obyvateľov mestskej časti Čalovo za zmenu názvu na pôvodný
Veľký Meder. Dodal, že tým sa naplnili podmienky k predloženiu žiadosti na
ministerstvo prostredníctvom Okresného úradu v sídle nášho kraja.
Ďalšou témou verejného zhromaždenia bolo prevádzkovanie pohrebníctva na ulici
Sv.Štefana, k čomu teraz už vie s určitosťou prehlásiť, že podnikateľ nemá žiadnu
podanú žiadosť, ani povolenie.
Na zdromaždení obyvateľov sa vymieňali názory aj o využití autobusových liniek do
Győru, preto dnes rozdal štatistický prehľad nákladov aj využitia liniek. Podľa týchto
čisiel navrhol znížiť počet liniek so súhlasom partnera projektu z Budapešti. Súčasne
vypovedal aj zmluvu o prevádzkovaní so SAD.
Pán primátor informoval, že s ohľadom na veľký počet rozpracovaných a ešte len
plánovaných projektov posilnil oddelenie výstavby úradu prijatím skúseného nového
vedúceho Ing. Juraja Hervayho.
Uchádzame sa o dotáciu na likvidáciu skládky na Čičovskej ceste, ale aj na všetky
investície schválené MsZ.
Zahájili geotermálny projekt vrtom na Sídl.M.Corvina. Pre trhovisko sa našlo nové
miesto medzi OD Szombatex a Jednota. V navrhnutých investíciách je aj návrh na
financovanie vytvorenia stáleho trhoviska.
Na druhej strane však dostal petíciu na zachovanie trhoviska po dokončení vrtu.
Pán primátor upozornil, že v tomto roku oslavujeme 550. výročie udelenia mestských
privilégií. K pripravovaným oslavám očakáva návrhy podujatí, programov.
Na záver poznamenal, že rokovania o vylúčení kamionovej dopravy z mesta budú
pokračovať až po voľbách.
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Pošty boli odoslané nové výzvy.
Mgr. Laposová poznamenala, že by rada nahliadla do tohto dopisovania, pretože sa to
ťahá už od predchádzajúceho volebného obdobia.

5.

Interpelácie poslancov
Reagujúc na otázku Ing. Pongrácza pán primátor vysvetlil, že sa do konca roka nedala
zrealizovať výmena dvoch tepelných čerpadiel, preto sa zrušila zmluva o dotáciu.
V tomto roku sa to bude realizovať za rovnakých podmienok. Dodal, že o dotáciu na
rekonštrukciu telocvične sa nedá uchádzať, pretože v budovách školy sa riešia iné
projekty z dotácií.
Ing. Pongrácz sa ďalej opýtal na plány s odkúpenou budovou od Jednoty, na stav
predaja bývalého „kultúrneho domu“ grófovi Kálnokymu a na riešenie sťažností
občanov z Kurtaseru na rušenie nočného kľudu.
Pán primátor informoval, že pán Kálnoky kladie ďalšie podmienky podpísania kúpnej
zmluvy, najbližšie s ním bude rokovať koncom februára a nočný kľud vie riešiť na
základe konkrétnych oznámení rušenia nočného kľudu.
K využitiu odkúpenej budovy Jednoty pán Görföl uviedol, že v prednej časti tam
termálne kúpalisko mieni zriadiť cestovnú informačnú kanceláriu.
Mgr. Laposová poznamenala, že príchodom jari by sa mohlo pustiť
s verejnoprospešnými zamestnancami do čistenia mesta.
Pán Bobkovič sa opýtal na nový systém fakturácie za odpad podnikateľom dopredu.
Mgr. Fabulyová vysvetlila, že toto je správny zákonný postup, dodatočne sa vyrubí len
odpad nad rámec dohody.
Pán Polgár poznamenal, že cena odvozu odpadu pre občanov je stále na nižšej úrovni
v porovnaní s mestami ako napr. Dunajská Streda, Rožňava a pod.
Ing. Néveri predložil primátorovi 3 otázky aj písomne vo veci geotermálneho projektu.
Odpovede očakáva do 29. februára :
- či existujú nové povolenia na nové „prieskumné územie“ a platné stavebné
povolenie
- či existuje odborný posudok, že tak blízko k termálnemu kúpalisku nový vrt nenaruší
výdatnosť vrtov termálneho kúpaliska
- či pri výbere dodávateľa vrtu boli dodržané príslušné ustanovenia zákona o verejnom
obstarávaní.
Ústne zodpovedala predložené otázky Ing. Ildikó Dobis, ako konateľka MPBH s.r.o.
Uviedla, že dňa10.decembra dostali povolenie na nové prieskumné územie, že podľa
odborníkov Slovgeotermu vzdialenosť od termálneho kúpaliska nenaruší výdatnosť
vrtov v kúpalisku, pretože nové vrty pôjdu do podstatne hlbších vrstiev a že boli
oslovení štyria dodávatelia, jeden hneď odstúpil, jeden to nevie realizovať na danom
mieste a zo zvyšných dvoch rozhodla cena.
Pán primátor podrobnejšie prisľúbil písomne.
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Prehľad plánovaných kultúrnych a spoločenských podujatí MsKS vo Veľkom Mederi
na rok 2016
Pán Ladislav Gútay, riaditeľ MsKS predložil písomný materiál (príloha č.10) na
diskusiu.
Mgr. Kórósi sa opýtal, či politické subjekty riadne platia za prenájom priestorov
MsKS a požiadal zaslať výkaz o týchto príjmoch finančnej komisii.
Pán riaditeľ ubezpečil, že samozrejme aj politické strany platia za prenájom.
Pán primátor dodal, že aj za mestský rozhlas ako aj za reklamné plochy v mestkých
novinách platia.
Pán Görföl informoval, že termálne kúpalisko v spolupráci s MsKS pripravuje letný
kultúrny festival od 1.júla do 15.augusta pri zadnom vchode do areálu kúpaliska.
PaedDr. Soóky informoval, že komisia kultúry odporúča schváliť predložený materiál
a ako prioritné považuje oslavy 550. výročia udelenia mestských privilégií.
Mgr. Laposová navrhla v budúcnosti fašiangové oslavy pre deti usporiadať
v spolupráci so všetkými školskými zariadeniami, ale v réžii MsKS, namiesto
lokálnych podujatí školských zariadení.
Letné programy MsKS považuje za nedostatočné ako aj programy k spomenutému
550.výročiu. K oslavám tohto výročia navrhuje zverejniť programový zošit a založiť
realizačný tím.
Mgr. Kórósi dodal, že pri usporiadaní letného festivalu pri termálnom kúpalisku
očakávajú prednostne miestne kultúrne skupiny.
Predložený plán podujatí bol schválený (12 - 0 - 0).

7.

Účtovná uzávierka TERMÁL s.r.o. Veľký Meder za rok 2014 (príloha č.11)
Mgr. Zalán Kórósi, konateľ Termál s.r.o. vysvetlil, že uznesenie v tejto veci formálne
nevyhovuje audítorom, preto je potrebné zrušiť a schváliť v predpísanej forme.
Zrušenie uznesenia č.7-MsZ/2015, bod č.19 bolo schválené (12 - 1 - 0).
Nové uznesenie podľa bodu 5/b návrhu bolo schválené (12 - 1 - 0).

8.

Návrh č.2/2016 - VZN o určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy...
Návrh VZN (príloha č.12) predložila Ing. Judit Varga.
Na návrh Ing. Pongrácza informovala, že okrem základnej umeleckej školy, kde sa ten
príspevok znížil, sumy príspevkov sa zvýšili.
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vystačia.
Predložený materiál, VZN č. 180 bol schválený (13 - 0 - 0).

9.

Návrh č.3/2016 - VZN o určení školských obvodov základných škôl zriadených
mestom Veľký Meder
K predloženému návrhu (príloha č.13) Ing. Varga uviedla, že sa oproti platnému VZN
zmenilo určenie obvodu a dátumu prihlásenia do základnej školy na základe zákona.
Predložený materiál, VZN č.181 bol schválený (13 - 0 - 0).

10.

Správa náčelníka mestskej polície o činnosti v roku 2015
Písomný materiál (príloha č.14) predložil na diskusiu pán primátor.
Odpovedajúc Mgr. Laposovej pán náčelník PhDr. Egrecký vysvetlil, že pre bežný
výkon vystačia s počtom 8 príslušníkov mestskej polície, s deviatym počíta, ak sa
zrealizuje centrálny pult ochrany.
Pán primátor doplnil, že sa uchádzame o podporu na rozšírenie kamerového systému
a že v záujme šetrenia sa zrušila zmluva o ochrane našich budov SBS, po novom sú
signalizačné zariadenia napojené na mobil mestskej polície.
Mgr. Laposová ešte upozornila na znečistenie cintorínov psami.
Predloženú správu zastupiteľstvo vzalo na vedomie (13 - 0 - 0).

11.

Poradovník investičných akcií mesta v roku 2016
Pán primátor predložil návrh spracovaný v materiáli - prílohy č.15.
Na návrh Ing. Pongrácza pracovné predsedníctvo dalo hlasovať najprv o zrušení
niektorých uznesení investičného charakteru (príloha č.16), aby nedošlo k rozporu
s navrhnutými akciami.
Na návrh Ing. Varga zastupiteľstvo zrušilo uznesenie č.5-MsZ/2014-14/a/2
o rekonštrukcii centrálnej mestskej zóny (13 - 0 - 0).
V diskusii k zrušeniu uznesenia č.7-MsZ/2014-8/a Ing. Néveri namietol, že bol hotový
projekt a kompletná dokumentácia, bolo treba to len realizovať. Pán primátor
nesúhlasí s realizáciou z úveru, Ing. Néveri však iný spôsob financovania nevidí za
reálny.
Predložené uznesenie (návrh č.9/c) bolo zrušené (9 - 3 -1).
Návrh č. 9/d na zrušenie uznesenia č.5-MsZ/2015-7/a/2 bol schválený bez diskusie
(13 - 0 - 0).
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č.9/e Ing. Néveri požiadal o vysvetlenie.
Pán Görföl informoval, že na ministerstve nepodpísali, pretože predmetné pozemky
mesta by bolo potrebné previesť do vlastníctva Regionálneho združenia cestovného
ruchu.
Pán primátor dodal, že aj v tomto prípade bol v predchádzajúcom období spracovaný
a čiastočne zrealizovaný projekt bez riadneho preštudovania podmienok realizácie
projektu.
Predložené uznesenie (9/e) bolo schválené (12 - 1 - 0).
Návrh č.9/f na zrušenie uznesenia č.5-MsZ/2014-16/a bol schválený bez diskusie
(13 - 0 - 0).
Poradovník investičných akcií podľa rozdaného zoznamu - príloha č.17 na návrh
pracovného predsedníctva mal byť určený vyznačením poradia od 1 po 5 poslancami.
Pán Bobkovič upozornil, že podľa neho na rekonštrukciu tribúny v areáli MŠK
existuje platné uznesenie z roku 2014, preto by to malo byť zaradené do projektu.
Mgr. Laposová naopak v prípade nákladov na nové trhovisko upozornila, že podľa
doterajších rokovaní to nemalo byť na predloženom zozname.
Hlavný kontrolór vo veci tribúny uviedol, že to v danom roku bol zaradené medzi
plánované investície, ale osobitné uznesenie o realizácii neexistuje.
Ing. Varga odpovedajúc Dr. Vrezgovej informovala, že pozemky pod skládkou na
Čičovskej ulici sú buď vo vlastníctve mesta alebo je podpísaný dlhodobí prenájom.
Pán primátor vzhľadom na blížiacu sa trhovú sezónu požiadal náklady na vytvorenie
nového trhoviska schváliť.
V diskusii MUDr.Vrezgová navrhla do procesu vytvorenia trhoviska zapojiť aj
prevádzkovateľa, pán Sziszák odmietol tvrdenie p.Bobkoviča, že trhovisko nemôže
byť vrátené na pôvodné miesto, pretože on tam potrebuje vytvoriť parkovisko, pán
Bobkovič však odmietol, že by niečo také vyhlásil, Ing. Pongrácz upozornil, že nie sú
predložené technické podklady na navrhnutú investíciu a Ing. Néveri už považuje za
neskoré riešiť osud trhoviska.
Pán primátor uviedol, že sa hľadali riešenia už dlhšie, tento návrh vznikol pred dvomi
týždňami, preto je podrobnejšie nepripravený.
Pán Görföl dodal, že už aj pôvodne sa uvažovalo s vytvorením trhoviska v teraz
navrhnutej oblasti. Pri kotolni to bolo zriadené na prechodné obdobie.
Ing. Varga ešte vysvetlila, že havarijný stav na spojovacej chodbe Základnej školy
B.Bartóka už bol odstránený a že náklady na riešenie kanalizácie v základnej škole
vzišli z konkrétneho výkazu výmer.
Po krátkej prestávke pracovné predsedníctvo vyhodnotilo návrhy poslancov na
poradovník investičných akcií :
1 - Chodník a verejné osvetlenie na úseku Tesco - J.Gagarina
2 - Rekonštrukcia Kostolnej ulice
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4 - Rekultivácia skládky odpadov
5 - Zadné parkovisko - Zákl.škola B.Bartóka
Uznesenie č.9/a podľa prílohy č.17 bolo schválené (12 - 1 - 0).
Ing. Judit Varga predložila návrh na rekonštrukciu budovy MsÚ (uznesenie č.9/g)
potrebný k vydaniu stavebného povolenia.
Predložené uznesenie bolo schválené (13 - 0 - 0).

12.

Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v roku 2016
Úvodom Ing. Kórósi aj v kontexte, že nie každý poslanec schválil platné odmeňovanie
poslancov, venuje svoju ročnú odmenu poslanca na zakúpenie interaktívnej tabule pre
Základnú školu B.Bartóka s vyuč.jazykom maďarským.
Čo sa týka návrhu dotácií (príloha č.18) uviedol, že finančná komisia preskúmala
žiadosti ako aj vlaňajšie vyúčtovanie dotovaných subjektov a navrhuje sprísniť
príslušné VZN.
Aby sa nevylúčili definitívne nesprávne alebo neskoro podané žiadosti, v bode a/2
návrhu odporúčajú presunúť časť z rozpočtovaných 95 000,-€ do fondu primátora, aby
ich riešil dodatočne.
Návrh na rozdelenie dotácií podľa prílohy č.18, ako aj tvorba fondu primátora bol
schválený (13 - 0 - 0, 13 - 0 - 0).
Pán primátor prisľúbil, že vyhovie len riadne a správne predloženým žiadostiam.
Mgr. Laposová aj v mene školy poďakovala za dar od Mgr.Kórósiho, ale upozornila,
že pri hlasovaní o odmeňovaní boli proti len kvôli paušálnemu systému, ktorý je podľa
nej nezákonný.

13.

Majetkoprávne operácie
Návrhy uznesení podľa prílohy č.19 predložila Ing. Judit Varga :
- návrh č.1 - určenie odpredaj pozemku na Petőfiho ulici s odporúčaním komisie
správy mestského majetku bolo schválené (13 - 0 - 0)
- návrh č.2 - odpredaj tohto pozemku pre Silviu Varga Ládi bol v tajnom hlasovaní
schválený (13 - 0)
- návrh č.3 - určenie odpredaja susedného pozemku bolo schválené (13 - 0 - 0)
- návrh č.4 - odpredaj tohto pozemku pre Kristiána Kulcsára a manželku bol v tajnom
hlasovaní schválený (13 - 0)
- návrh č.5 - určenie odpredaja pozemku na Želiarskej ulici bolo schválené
(13 - 0 - 0)
- návrh č.6 - odpredaj tohto pozemku pre Oskara Patasiho a manželku bol schválený
(12 - 1)
- návrh č.7 - určenie prenájmu priestorov polikliniky bolo schválené (12 - 0 - 0)
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(13 - 0 - 0)
- návrh č.9 - určenie prenájmu parciel na Bratislavskej ceste bolo schválené (13 - 0 - 0)
- návrh č.10 - prenájom týchto pozemkov pre A.M.C. Trade bol schválený (13 - 0 - 0)
- návrh č.11 - odpredaj a podmienky predaja nehnuteľnosti na Komárňanskej ulici bol
schválený (10 - 2 - 1)
- návrh č.12 - odpredaj a podmienky predaja nehnuteľnosti na Dunajskej ulici bol
schválený (13 - 0 - 0)
- návrh č.13 - zámer predaja pozemku na Jelenej ulici formou obchodnej verejnej
súťaže bol schválený (13 - 0 - 0)
- návrh č.14 - zastupiteľstvo vzalo na vedomie podmienky OVS na odpredaj bývalého
zdravotného strediska na Nám.B.Bartóka (13 - 0 - 0)
- návrh č.15 - zastupiteľstvo schválilo odkúpenie tejto budovy na kultúrne účely
(12 - 0 - 1).
Mgr. Laposová sa opýtala na prípadné náklady rekonštrukcie tejto budovy.
Pán Mikóczy uviedol, že by sa tam presťahovala knižnica, ale k nákladom sa ešte
nevedel vyjadriť.
- návrh č.16 - zastupiteľstvo po krátkej diskusii schválilo v pôvodnej verzii návrh na
zriadenie vecného bremena pre CON-TRANS s.r.o. (13 - 0 - 0).

14.

Voľné návrhy
Rozpočtové opatrenia predložené vedúcou finančného oddelenia - návrhy č.13/a/1-8
boli po krátkej diskusii schválené nasledovne :
- návrh č.1 - 13 - 0 - 0
- návrh č.2 - 13 - 0 - 0
- návrh č.3 - 13 - 0 - 0
- návrh č.4 - 12 - 1 - 0
- návrh č.5 - 12 - 1 - 0
- návrh č.6 - 12 - 1 - 0
- návrh č.7 - 12 - 1 - 0
- návrh č.8 - 13 - 0 - 0
Na návrh pána Sziszáka pán primátor predložil návrh na nového člena komisie
výstavby v osobe Ing. Juraja Hervayho.
Zastupiteľstvo sa najprv dohodlo, že dnes o doplnení komisií a pod. budú hlasovať
verejne.
Predložený návrh bol schválený (13 - 0 - 0).
Zastupiteľstvo ďalej vzalo na vedomie, že Mgr. Laposová odstúpila z funkcie člena
dozornej rady pri MPBH s.r.o. (12 - 1 - 0) a schválilo Mgr. Gabrielu Fabulyovú za
nového člena tejto dozornej rady (13 - 0 - 0).
Ing. Pongrácz oznámil, že sa vzdáva funkcie člena a predsedu komisie cestovného
ruchu.
Túto skutočnosť zastupiteľstvo vzalo na vedomie (13 - 0 - 0).

-9Ing. Ildikó Dobis predložila návrh podľa prílohy č.20 na zámer predaja pozemkov vo
vlastníctve MPBH s.r.o.
Tento návrh bol schválený (12 - 1 - 0).

15.

Diskusia
Ing. Ildikó Dobis poprosila o informáciu o rokovaniach s vedením nemocnice
s poliklinikou vo veci nového RTG prístroja pre polikliniku.
Pán primátor konštatoval, že zatiaľ dostal len ústny prísľub, konkrétnejšie informácie
nemá, ale rokujú ďalej aj o prevádzkovaní laboratória.
Pán Bobkovič navrhol vytvoriť finančnú rezervu na kúpu RTG zariadenia pre prípad
náhlej núdze.
Ing. Néveri k téme dobročinnosť sa vyslovil pochvalne, nepovažuje to však za
výnimočný čin a z úst poslanca odmeňovaného z rozpočtu mesta to považuje za
samochválu.
O pravde vo veci autobusov sa vyjadril, že „božie mlyny melú pomaly“, ako aj
v prípade kamerového systému, čo bola pripravená akcia už aj za jeho obdobie
a poslanci to neschválili, podobne aj chodník k Tesco.
K autobusom ešte poznamenal, že na svoje interpelácie spred roka ešte nedostal
odpovede, pritom pán primátor referuje o vykonaných krokoch, ktoré on už pred
rokom navrhol realizovať.
Pán primátor vo svojej reakcii spomenul Ing. Néverim objednaný kamerový systém
v cene 111 000,-€ v roku 2011 bez verejného obstarania, zopakoval, že Ing. Néveri
nemal právo sa zaviazať, že strata pri prevádzkovaní autobusov sa bude hradiť
z rozpočtu mesta a že pôvodný projekt ponúkol jeden malý autobus pre 30 osôb.
Zastáva aj naďalej názor, že nie je vecou obcí zabezpečiť medzinárodnú dopravu
a predložený výkaz obsahuje pravdivé údaje, spracoval to SAD, nie mestský úrad.
Vo výmene názorov sa pokračovalo ďalej, do ktorého sa zapojil aj Mgr. Kórósi
a konštatoval, že on robí dobročinnosť z vlastného a nie ako obvykle z podnikových
peňazí a dodal, že sú to jeho príjmy aj za vysporiadanie problémov na termálnom
kúpalisku spôsobených za éry Ing. Néveriho.
Z prítomných poslancov v diskusii vystúpil najprv p. Róbert Varga. Popísal problémy
a škody spôsobené na jeho dome nákladnou dopravou na Medveďovskej ceste
a požiadal o navrátenie obmedzovača rýchlosti na predmetnom úseku, resp.
o rekonštrukciu povrchu cesty.
Posťažoval sa ďalej, že na ich ulici v Ižope už tri mesiace nesvieti verejné osvetlenie,
opýtal sa, či vrt v blízkosti bytovky nenaruší základy tejto budovy a na záver by
poveril Ing. Néveriho, aby autobusový projekt dal do poriadku a prevádzkoval
nestratovo.

- 10 Pán Polgár, ako konateľ TSM s.r.o. informoval, že už prebieha kompletná
rekonštrukcia verejného osvetlenia, aj v Ižope to bude hotové cca do mesiaca.
Ing. Ildikó Dobis ubezpečila, že vrt nenaruší okolité domy, už je základné potrubie
osadené do 30 metrovej hĺbky, kde nesiahajú základy žiadnych budov.
Pán Ľudovít Varga upozornil na nevhodne vytvorené parkovisko pri reštaurácii Corvín
a na absenciu chodníka na predmetnom úseku ulice P.O.Hviezdoslava.
Nevyberaným spôsobom vyjadril svoj názor, že Ing. Néveri by nemal sedieť medzi
poslancami.
Pán primátor vo veci chodníka informoval, že sa to plánuje vytvoriť na druhej strane
ulice P.O.Hviezdoslava.
Pán Štefan Horváth sa ospravedlnil za nemiestny prejav p. Vargu, za dobročinnosť
Ing. Kórósiho zatlieskal a teší sa na chodník pri Tesco.
Podľa neho do autobusového projektu sa ani nemalo pustiť.
Pán Kristián Kulcsár poďakoval za schválenie predaja pozemku a poprosil mesto
o pomoc pri realizácii.
Ing. Néveri sa na záver predstavil, že je občanom mesta, preto má právo sedieť
v zastupiteľstve.

16.

Záver
Pán primátor konštatoval, že na podrobnejšiu prípravu materiálu k vytvoreniu
trhoviska bol nedostatočný časový priestor, ale počas prestávky odzneli cenné návrhy.
Ako bolo vidno z návrhu investícií, plánov je dosť, limitujú nás len finančné možnosti.
Pán primátor pozval každého k oslavám Svetového dňa vody v našom meste dňa
22. marca, na koncert Ákosa dňa 4.júna, čo môže byť sľubným začiatkom pre
usporiadanie väčších podujatí v areáli MŠK, vyslovil sa pochvalne k nápadu
usporiadať kultúrne podujatia v zadnej časti areálu termálneho kúpaliska a uzavrel
rokovanie.

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

JUDr. Samuel Lojkovič
primátor mesta

