Zápisnica
napísaná z príležitosti 5. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 29.6.2016
Predsedajúci :

JUDr. Samuel Lojkovič, primátor mesta

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

Ivan Polgár
Mgr. Ildikó Laposová

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. Ivana Polgára a Mgr.Ildikó Laposovú.

2.

Predloženie programu rokovania
Zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia podľa pozvánky (8 - 0 - 0).

3.

Kontrola plnenia uznesení MsZ
Pre neprítomnosť hlavného kontrolóra písomne spracovanú správu (príloha č.1)
predložil p. Dénes Mikóczy, zástupca primátora mesta.
Predloženú správu zastupiteľstvo vzalo na vedomie bez diskusie (9 - 0 - 0).

4.

Správa primátora mesta
Pán primátor úvodom informoval, že správu o vyznamenaniach predloží za
prítomnosti káblovej televízie.
Z najdôležitejších udalostí spomenul návštevu Zväzu zdravotne postihnutých
v Szabadke dňa 27. mája za účasti poslankyne Mgr. Laposovej, voľby riaditeľa
Základnej školy J.A.Komenského na ďalšie štvorročné obdobie dňa 30. mája.
Víťazkou sa stala úradujúca riaditeľka Mgr. Mária Estergajošová.
3. júna sa konali podujatia ku Dňu národnej spolupatričnosti, 4. júna sa v areáli
termálneho kúpaliska usporiadal Deň detí aj za účasti hasičov a polície, večer na
futbalovom štadióne sa konal veľkolepý koncert Ákosa. Po organizačnej stránke bolo
dobre zvládnuté až na to, že vhodnejší by bol vstup zo strany mesta a treba
prehodnotiť aj umiestnenie tribúny a predajných stánkov mimo hraciu plochu.
Parkovisko by mohlo byť vytvorené oproti, v areáli Západoslovenských vodární.

-25. júna sa pripomenul Pamätný deň holokaustu, zúčastnil sa na celoštátnej konferencii
Západoslovenských vodární, kde bol informovaný o plánovanej rekonštrukcii
kanalizácie Lastovičkovej ulice v tomto roku.
Na regionálnom zasadnutí Žitnoostrovského regiónu sa riešili hlavne cyklistické trasy.
My v súčasnosti riešime dohodnutú výmenu pozemkov s p. Kálnokym.
16. júna sa otvorila kultúrna výstava v MsKS o spolupráci mesta, 16. okrsku Budapešti
a organizácie Pro Megere, 18. júna zorganizoval Zväz telesne postihnutých veľkolepý
športový deň, 22. júna sa zúčastnil na recepcii veľvyslanca Slovinska v Bratislave
a dňa 28. júna na regionálnom stretnutí dôchodcov.
Pán primátor informoval, že sa plánuje pokračovať vo výstavbe kontajnerových bytov
v Šarkani, v súčasnosti prebieha zateplenie materskej školy s vyučovacím jazykom
maďarským.
V tomto období sa majú rozhodovať o niektorých našich projektoch a v druhom
polroku sa rozbehnú investičné akcie mesta.
Pán primátor informoval, že exekútor rieši nedoplatky cca 400 občanov voči mestu,
kde už nepomohli výzvy z úradu a že sa rozbehli prípravy osláv Dní Sv.Štefana.
Správu primátora mesta zastupiteľstvo vzalo na vedomie (9 - 0 - 0).

5.

Interpelácie poslancov
Pán Bobkovič opakovane upozornil na rušenie verejného poriadku a nočného pokoja
v pohostinstve Tunyó Tanya a oznámil, že nabudúce za prítomnosti káblovej televízie
mieni reagovať na tvrdenia poslanca Sziszáka na facebooku.
Odpovedajúc Mgr. Laposovej pán primátor informoval, že ohľadne chodníka k Tesco
dostával nepravdivé informácie od bývalej vedúcej odd.výstavby, našli po nej len
prázdne šanóny, ale už sa pripravuje potrebná dokumentácia.

8.

Výročná správa a účtovná závierka mestských podnikov za rok 2015
Na návrh pána zástupcu primátora, D. Mikóczyho a poslanca I. Polgára sa vynechala
prezentácia materiálov.
Mgr. Kórósi informoval, že sa finančná komisia až na materiál MŠK oboznámila
s predloženými správami a odporúča schváliť.
Zastupiteľstvo hlasovalo a schválilo predložené materiáli nasledovne :
- MPBH
- návrh č. 6/a/1 - príloha č. 2
(9 - 0 - 0)
- návrh č. 6/a/2
(9 - 0 - 0)
- MŠK
- návrh č. 6/b/1 - príloha č. 3
(8 - 1 - 0)
- TERMÁL - návrh č. 6/c/1 - príloha č. 4/a
(9 - 0 - 0)
- návrh č. 6/c/2 - príloha č. 4/b
(9 - 0 - 0)
- návrh č. 6/c/3
(9 - 0 - 0)
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6.

- návrh č. 6/d/1 - príloha č. 5
- návrh č. 6/d/2

(9 - 0 - 0)
(9 - 0 - 0)

Individuálna výročná správa mesta Veľký Meder za rok 2015
Správu spracovanú Ing. Evou Kázmérovou predložil na schválenie zástupca primátora
mesta.
Predložený materiál, príloha č. 6 bol schválený bez diskusie (9 - 0 - 0).

7.

Správa o výsledkoch ročnej inventarizácie majetku a záväzkov
Správu spracovanú Ing. Evou Kázmérovou predložil na schválenie zástupca primátora
mesta.
Predložený materiál, príloha č. 7 bol schválený bez diskusie (9 - 0 - 0).

9.

Návrh VZN č. 8/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
Nové pravidlá poskytovania dotácií z rozpočtu mesta predložila spracovateľka
Mgr. Gabriela Fabulyová.
Mgr. Kórósi za finančnú komisiu odporúča schváliť.
Predložený materiál, príloha č.8 bol schválený bez diskusie (9 - 0 - 0).

10.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2016
Správu spracovanú Mgr.Albertom Nagyom predložil na schválenie zástupca primátora
mesta.
Predložený materiál, príloha č. 9 bol schválený bez diskusie (9 - 0 - 0).

11.

Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2016
Správu spracovanú Ing. Ladislavom Jankóom predložil na schválenie zástupca
primátora mesta.
Predložený materiál, príloha č.10 bol schválený bez diskusie (9 - 0 - 0).

12.

Vyhodnotenie investičných akcií mesta za 1. polrok 2016

-4Ing. Zlatica Vargová, vedúca oddelenia výstavby informovala, že sa budúci týždeň
zaháji rekonštrukcia materskej školy na Nám.B.Bartóka, nový vchod kultúrneho domu
bol už vybudovaný.
Bola objednaná projektová dokumentácia parkoviska na Sídl.M.Corvina, prebieha
verejné obstaranie na dodávateľa EKODVORA a súčasne bol podaný konkurzný
projekt na financovanie.
Prebieha zateplenie materskej školy s vyuč. jazykom maďarským, zhromažďuje sa
dokumentácia k výstavbe chodníka Tesco a bola podaná žiadosť o stavebné povolenie.
Riešenie parkoviska a prístrešku pre bicykle v areáli základnej školy s vyučovacím
jazykom maďarským bude témou nasledujúceho uznesenia.
Ing. Vargová predložila návrh na zmenu investičného plánu mesta na rok 2016 podľa
prílohy č.11.
Mgr. Laposová sa opýtala, či sú uvedené náklady konečné alebo budú upresnené a či
sa oslovilo viac dodávateľov. Ing. Vargová ubezpečila, že áno.
Ing. Ildikó Dobis upozornila na vyššie náklady pri rekonštrukcii bytového domu
Komárňanská 3300 a že zatekajú nové nájomné byty aj na Jahodovej ulici.
Ing. Vargová reagujúc na otázku MVDr. Bartalosa potvrdila, že suma plánovaná na
rekonštrukciu miestnej komunikácie - Kostolná bude dostačujúca.
Na otázku Mgr. Laposovej Ing. Hervay potvrdil, že nerealizované parkovisko pri
základnej škole sa bude realizovať v budúcom roku a podľa očakávaní z dotácií.
Odpovedajúc Ing. Pongráczovi pán primátor prisľúbil na augustové zasadnutie správu
o použití financií z predaja nehnuteľností na Dunajskej a Komárňanskej ulici.
Zmena investičného plánu podľa prílohy č.11 bola schválená (10 - 1 - 0).

13.

Majetkoprávne operácie
Ing. Zlatica Vargová predložila návrh na prenájom budovy na Nám.B.Bartóka vo
výmere 260 m2.
Pán Görföl informoval, že termálne kúpalisko tu má zámer po rekonštrukcii v cene
38 000,-€ zriadiť informačnú kanceláriu a archív termálneho kúpaliska.
Predložený návrh č. 11/a/1 bol schválený (10 - 0 - 0).
Prenájom tejto budovy pre TERMÁL s.r.o. - návrh č. 11/a/2 bol schválený (10 - 0 - 0).
Odpredaj nehnuteľnosti na Tichej ulici formou VOS - návrh č. 11/a/3 - bol schválený
(10 - 0 - 0).
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14.

Voľné návrhy
Pán zástupca primátora predložil súbor uznesení o vstupe mesta do „Dohovoru
starostov a primátorov“ a o poverení zástupcu primátora konať v mene primátora.
Predložený súbor uznesení č. 12/a,b,c bol schválený (10 - 0 - 0).
Ing. Eva Kázmérová predložila návrh na rozpočtové opatrenie - 190 tisícové čerpanie
z rezervného fondu mesta.
Predložený návrh č. 13/a/1 bol schválený (10 - 0 - 0).
Predložila ďalej súbor uznesení o plate primátora v zmysle novej legislatívy
v nezmenenej výške.
Uznesenie č. 13/a/2 o prerokovaní platu bolo schválené (10 - 0 - 0), že zastupiteľstvo
berie na vedomie pôvodne schválený plat - návrh č. 13/a/3 bolo schválené (10 - 0 - 0)
a v tajnom hlasovaní poslanci schválili pôvodné zvýšenie - 30,88 % (10 - 0).
Pán primátor predložil návrh na rozšírenie predmetu činnosti MPBH s.r.o. - návrh
č. 14/a a na zámer prevádzkovania parkoviska pred kotolňou na Želiarskej ulici - 14/b.
Rozšírenie predmetu činnosti MPBH s.r.o. - uznesenie č. 14/a bolo schválené
(10 - 0 - 0).
Uviedol, že by sa jednalo o prenájom parkovacích miest záujemcom zo sídliska.
Ing. Pongrácz spochybnil opodstatnenosť takéhoto rozhodnutia, Mgr. Laposová zase
očakáva odpoveď na petíciu občanov navrátiť tam späť trhovisko.
V následnej diskusii Ing. Kórósi uviedol, že vzhľadom na dopravný kolaps v centre
mesta v sobotu by bolo treba premiestniť trhovisko zo Starej ulice a navrhol vyznačiť
zákaz státia na Poľovníckej ulici.
Reagujúc na výhrady Ing. Pongrácza Ing. Ildikó Dobis uviedla, že o navrhnutom
parkovisku existuje vizualizácia na vyznačenie 65 parkovacích miest.
Ing. Pongrácz navrhol najprv riadne vymaľovať existujúce parkovacie parcely.
Pán Polgár ako konateľ TSM odvetil, že na to už nevystačí schválený rozpočet na
tomto úseku.
Predložený návrh č. 14/b bol schválený (8 - 1 - 1).
Pán primátor ďalej predložil návrh (14/c) na zriadenie vecného bremena pre SPP
distribúcia pre prístup k plynomeru pri Poliklinike.
Tento návrh bol schválený (10 - 0 - 0).

15.

Diskusia
Ing. Pongrácz sa opýtal na termín dokončenia opravy výtlkov.
Pán Polgár informoval, že treba už len dokončiť okolie sídliska na Komárňanskej
ulici.
Ing. Pongrácz ďalej navrhol sprechodniť cestu cez lesopark na Ižopskej strane pre
cyklistov.

-6Mgr. Kórósi informoval o zámere termálneho kúpaliska vyrábať pitnú vodu
s investíciou 60 000,- € založenú na systéme fy Valeon, čím by sa ušetrilo cca
47 000,- € ročne na nákladoch za vodu z vodovodu.
Tento návrh by pripravil na augustové zasadnutie.
Pán Görföl dodal, že objednali postrek proti komárom a požiadal úrad zistiť, či by sa
nedala získať dotácia na túto činnosť.

16.

Záver
Pán primátor konštatoval, že zasadnutie bolo obsažné, poďakoval za vykonanú prácu,
poprial každému príjemné letné prázdniny a pozval na oslavy Dňa Sv.Štefana
a uzavrel zasadnutie.

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

JUDr. Samuel Lojkovič
primátor mesta

