Zápisnica
napísaná z príležitosti 6. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 24.8.2016
Predsedajúci :

JUDr. Samuel Lojkovič, primátor mesta

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

Ivan Bobkovič
Jozef Sziszák

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

Otvorenie
Pán primátor pozdravil prítomných na plánovanom zasadnutí MsZ. Konštatoval, že
zasadnutie je uznášaniaschopné.
Pracovné predsedníctvo bolo schválené v zložení Dénes Mikóczy, PaedDr. Marian
Soóky.
Za overovateľov zápisnice pán primátor určil p. Ivana Bobkoviča a p. Jozefa Sziszáka.

2.

Predloženie programu rokovania
Program zasadnutia bol predložený a schválený tak, ako to bolo uvedené na pozvánke
(8 - 0 - 0).

3.

Kontrola plnenia uznesení MsZ
Písomne spracovanú správu (príloha č.1) krátko komentoval spracovateľ, Mgr. Albert
Nagy, hlavný kontrolór mesta.
Správu zastupiteľstvo vzalo na vedomie bez diskusie (8 - 0 - 0).

4.

Správa primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta
Pán primátor informoval o účasti na Ábrahámhegyi dňoch a konštatoval, že prvý
ročník Veľkomederského leta na kúpalisku prebehol úspešne, v Ižope sa usporiadala
„Oslava chleba“ a poďakoval všetkým, ktorí sa pričinili na usporiadaní Svätoštefánskych dní v našom meste. Priebeh osláv považuje za dobre zvládnutý, zvlášť
vyzdvihol pozitívny prístup rímskokatolíckeho farára a návrat k tradičnej forme
slávnostnej Svätej omše, ktorá sa uskutočnila na nádvorí kláštornej školy vo dvore
v nedeľu.
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akcie. Ďalej spomenul, že po finančných a investičných akciách, ako napr. geotermálny projekt, vzduchotechnika MsKS alebo rekonštrukčné práce v školách a materských
školách budú nasledovať aj ďalšie. Prebieha výstavba chodníka na Komárňanskej ulici
a v septembri, počas uzávierky mosta pri Medveďove sa zaháji aj výstavba chodníka
k Tescu. Na jeseň sa vybuduje aj chýbajúci úsek chodníka na začiatku
Hviezdoslavovej ulici.
V súvislosti s uzávierkou spomenutého mosta informoval, že počas uzávierky – cca 2
mesiace, bude prerušená premávka autobusovej linky mesta do Győru, čím ušetríme
niekoľkotisíc Eur.
Čakáme na vyhodnotenie projektu Ekodvor a pracujeme na riešení parkoviska
a tržnice. Pripravuje sa nutná oprava alebo rekonštrukcia strechy bytov na Jahodovej
ulici č. 3161 a 3162.
Ing. Ildikó Dobis, ako konateľka MPBH informovala, že sú prepojené sídliská,
nasledujú terénne úpravy a skúšobná prevádzka kúrenia s termálnou vodou sa plánuje
na koniec septembra, medzitým sa vymenili gamatky na Jahodovej ul. na ústredné
kúrenie a prebiehajú tlakové skúšky vykurovacieho systému na Poliklinike.
O odborný posudok výdatnosti a využitia nového vrtu boli požiadané dve geologické
firmy.
Pán Görföl informoval, že návštevnosť termálneho kúpaliska je aj napriek horšiemu
počasiu na úrovni roku 2015, investičné aktivity prebiehajú podľa plánov (akumulačné
zásobníky, výroba pitnej vody, rekonštrukcia budovy na Nám. B. Bartóka, oplotenie
termálneho kúpaliska).
Vďaka teplej vody od MPBH budú môcť prevádzkovať rekreačný bazén s teplejšou
vodou a pripravujú nový vstupný systém prepojený aj na nový, automatizovaný
parkovací systém.
Správu primátora mesta zastupiteľstvo vzalo na vedomie (9 - 0 - 0).

5.

Interpelácie poslancov
MUDr. Dezider Bartalos poďakoval aj v mene obyvateľov Ižopu za výstavbu novej
cesty na Kostolnej ulici, ešte poprosil o umiestnenie príslušných dopravných značení.
Pán Görföl požiadal oddelenie výstavby MsÚ zabezpečiť vyznačenie termálneho kúpaliska popri hlavných cestách v meste.

6.

Monitorovacia správa mesta za 1. polrok
Písomne spracovanú správu (príloha č.2) predložila spracovateľka Ing. Eva Kázmérová, vedúca finančného oddelenia MsÚ.
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Pán Görföl dodal, že finančná komisia odporúča tento materiál schváliť.
Predloženú správu zastupiteľstvo schválilo bez diskusie (8 - 0 - 0).

7.

Konsolidačná výročná správa Mesta Veľký Meder za rok
Predložený materiál (príloha č.3) – súhrnný prehľad o finančnej a majetkovej situácii
všetkých zložiek prevádzkovaných mestom – komentovala spracovateľka Ing. Eva
Kázmérová.
Správu zastupiteľstvo vzalo na vedomie bez diskusie (9 - 0 - 0).

8.

Návrh VZN č. 9/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZM č. 135 o majetku mesta
Písomne spracovaný materiál (príloha č.4) predložila spracovateľka Ing. Eva Kázmérová, vedúca finančného oddelenia MsÚ.
Predložený materiál zastupiteľstvo schválilo bez diskusie (9 - 0 - 0).

9.

Zmena rozpočtu mesta v oblasti finančných operácií
Návrhy na uznesení predkladala Ing. Eva Kázmérová :
- 8/a/1,2 - financovanie odstránenia havarijného stavu – finančná komisia odporúča,
predložené návrhy boli schválené
(9 - 0 - 0)
- 8/a/3,4,5,6,7 – zmena finančných prostriedkov podľa skutočných potrieb na realizáciu investičných akcií, predložené návrhy boli schválené
(9 - 0 - 0)
MUDr. Alžbeta Vrezgová požiadala o písomnú informáciu jednotlivých nákladov na
výstavbu zámkovej dlažby.
- 8/a/8 – zaradenie novej investície – obnova bytového domu – komisia finančná
odporúča, predložený návrh bol schválený
(9 - 0 - 0)
- 8/a/9 – presun financií z kapitálových výdavkov do bežných, finančná komisia
odporúča, predložený návrh bol schválený
(9 - 0 - 0)
- 8/a/10 – rekonštrukcia striech nájomných bytov v r. 2017, predložený návrh bol po
krátkej diskusii stiahnutý z rokovania
(8 - 1 - 0)
-8/a/11 – oprava striech nájomných bytov, finančná komisia odporúča, predložený
návrh bol schválený
(10 - 0 - 0)

-410.

Kronika mesta 2015
Pán PaedDr. Marian Soóky , predseda kultúrnej komisie a člen dejepiseckej komisie
informoval, že text zápisu do kroniky bol pred vyše mesiacom rozposlaný na vyjadrenie poslancom a primátorovi.
Príspevky spracovala dejepisecká komisia a predkladá sa doplnené – opravné znenie
(príloha č.5) na schválenie.
Predložený návrh uznesenia bol schválený bez diskusie (10 - 0 - 0).

11.

Majetkoprávne operácie
MUDr. Alžbeta Vrezgóová k novému návrhu – zámer predaja Polikliniky, vyslovila
svoje výhrady v tom zmysle, že takto predložené uznesenie by malo negatívny ohlas
u občanov, neodzrkadľuje skutočný zámer a povinnosť mesta udržať a zabezpečiť
lekársku starostlivosť v našom meste. Môže vyvolať negatívne reakcie aj u lekárov,
ktorým vyhovuje nájomný pomer.
Považuje za potrebné túto otázku riadne pripraviť a vysvetliť podmienky predaja,
preto navrhla tento návrh č. 10/a stiahnuť z rokovania.
Po krátkej diskusii návrh č. 10/a bol stiahnutý z rokovania (10 - 0 - 0).
Pán Dénes Mikóczy, zástupca primátora mesta, predložil návrh na odkúpenie budovy
DD, ponúknutej mestu za výhodnú cenu cca 300 000,- Eúr, v dôsledku likvidácie
týchto domovov.
Pán primátor dodal, že budova by mohla slúžiť napr. ako stredoškolský internát.
Finančná komisia odporúča túto kúpu.
Predložený návrh uznesenia č. 10/b bol schválený (10 - 0 - 0).
Zriadenie vecného bremena podľa návrhu č. 10/c bolo schválené (10 - 0 - 0).
Zastupiteľstvo vzalo na vedomie výsledky OVS č. 5/2016 (10 - 0 - 0).

12.

Voľné návrhy
Ing. Ildikó Dobis predložila návrh na zriadenie vecného bremena pre SPP Distribúcia
pri kultúrnom dome. Komisia mestského majetku odporúča schváliť.
Predložený návrh uznesenia bol schválený (10 - 0 - 0).

13.

Diskusia
Pán Bobkovič informoval o konzultáciách na pôde primátorského úradu s p. Milanom
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Pán Horváth, z radu prítomných občanov sa vyslovil skepticky a kriticky kvôli nedodržaniu sľubov , ako napr. výstavba chodníka pri Tescu, hoci chápe argumentácie.
V tejto súvislosti súhlasil s MUDr. Vrezgovou predložiť verejnosti dobre pripravené
a reálne informácie o prípadnom odpredaji Polikliniky.
Požiadal ďalej zakázať predbiehanie na Medveďovskej ceste.
Mgr. Kórósi informoval, že vstúpila do platnosti nová právna úprava o zodpovednosti
konateľov s.r.o..

13.

Záver
Pán primátor poďakoval poslancom za vykonanú prácu a opakovane poďakoval
organizátorom letných kultúrnych podujatí.
Vyslovil presvedčenie, že plánované investície sa realizujú, možno toho zvládneme aj
viac a ukončil zasadnutie.

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

JUDr. Samuel Lojkovič
primátor mesta

