Zápisnica
napísaná z príležitosti 7. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 19.10.2016

Predsedajúci :

JUDr. Samuel Lojkovič, primátor mesta

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

Ivan Bobkovič
MVDr. Dezider Bartalos

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 Ing. Ildikó Dobis,
za overovateľov zápisnice menoval p. Ivana Bobkoviča a MVDr. Dezidera Bartalosa.

2.

Predloženie programu rokovania
Program rokovania bol schválený podľa pozvánky (12 - 0 - 0).

3.

Kontrola plnenia uznesení
Mgr. Albert Nagy, hlavný kontrolór mesta predložil písomne spracovanú správu
(príloha č.1), ďalej správu o kontrolnej činnosti v MsKS (príloha č.2) a správu
o kontrolnej činnosti na MsÚ (príloha č.3)
Predložené správy zastupiteľstvo vzalo na vedomie (12 - 0 - 0).

4.

Správa primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta
Pán primátor predložil chronologicky významné udalosti od posledného zasadnutia
MsZ :
- 25.8. - zasadnutie výboru VÚC a informácie o uzávierke hraničného priechodu
a oprave mosta pri Medveďove. Dodal, že oprava mosta bola už ukončená
v značnom predstihu.
- 3.9. - sa konal na štadióne rodinný športový deň
začiatkom septembra sa zahájila výstavba chodníkov na Komárňanskej ulici
a ul. P.O.Hviezdoslava
- 5.9. - sa konali oslavy k zahájeniu nového školského roka, poprial školským
zariadeniam úspešný školský rok.

-2Súčasne sa odovzdali do užívania v Základnej škole B.Bartóka nový chodník,
stanovište bicyklov a spojovacia chodba medzi budovami.
- 10.9. - sa odovzdala do užívania nová cesta na Kostolnej ulici, budova hasičskej
zbrojnice v Ižope a v Ižope sa konali nočné preteky hasičských družstiev. Tie
preteky sa tešia veľkej popularite a plánujú ich usporiadať aj v nasledujúcich
rokoch.
Plánuje sa aj rekonštrukcia ďalších ciest v Ižope.
v septembri bolo dokončené zateplenie a rekonštrukcia vykurovacieho
systému materskej školy s vyuč.jazykom maďarským.
- 13.9. - sa konala schôdza skupiny MAS - združenie obcí zo Žitného ostrova za
účelom rozbehnutia ďalších spoločných projektov.
- 19.9. - sa finišovalo s rekonštrukčnými prácami v materskej škole na Nám.B.Bartóka
- 15. až 17.9. - sa konala rozlúčka s letom a Lečofest na promenáde pri kúpalisku.
Úspech týchto podujatí narušilo len horšie počasie. Pri príležitosti týchto
podujatí sa podpísala partnerská dohoda s českým mestom Dobruška
a aj s ostatnými partnerskými mestami sa dohodlo na spoločnej účasti
na EU projektoch.
- 23. až 25.9. - následne bol spolu so skupinou Big Man Band hosťom partnerského
mesta Dobruška
- 4.10. - k nám zavítal riaditeľ Úradu práce, soc. vecí a rodiny v Dunajskej Strede, kde
sa rokovalo o vytvorení nových pracovných miest.
- 1.10. - bol založený nový Klub dôchodcov v Ižope
- 2. až 10.10. - sa konalo v priestoroch Plauter kúrie X.výtvarné sympózium Meger Art
- 6.10. - sa konalo kladenie vencov na Srbskom cintoríne predsedom Újvidékskej
župy za účasti veľvyslanca Srbska na Slovensku. Poďakovali za príkladnú
starostlivosť o Srbský cintorín.
V ten istý deň sa spomínalo na katolickom cintoríne na Aradských
mučeníkov.
v prvom októbrovom týždni si starostovia vypočuli referát náčelníka OR
PZ SR
Pán primátor tlmočil organizáciám a usporiadateľom masových podujatí
povinnosť ohlásiť tieto podujatia prostredníctvom správneho oddelenia MsÚ.
- 7.10. - sa konala výstava Žitnoostrovské farebné ceruzky
konalo sa zasadnutie komisie v rámci programu Hungarikum
- 14.-15.10. – primátor sa zúčastnil konferencie v chorvátskom meste Požega za
účelom pristúpenia k spoločnej účasti v EU projektoch
- 16.10. - oslávili 20.výročie založenia speváckeho zboru Kék nefelejcs a 18.10. sa
konala oslava Dňa dôchodcov v réžii miestneho klubu dôchodcov.
- 18.10. - sa konala aj kolaudácia vykurovacieho systému a vzduchotechniky MsKS.
Pri tejto príležitosti sa pán primátor vyjadril pochvalne, že sa v 1 300 bytoch
a na Poliklinike zahájila vykurovacia sezóna už s termálnou vodou. Bola to
rýchla, ale úspešne zvládnutá akcia napriek mnohým prekážkam a aj
neprajníkom. Za uplynulých 6 mesiacov vďaka udaniam zažili všetky možné
kontroly niekoľkokrát.Našťastie však všetkú dokumentáciu majú v poriadku.
Zároveň sa ospravedlnil za odstávku teplej vody po 3-4 dni spôsobenú
neočakávanou technickou závadou.

-3Pán primátor ďalej informoval, že dnes sa rozbehli práce na chodníku pri
Tesco a zahájila sa 1.etapa výstavby parkoviska na Sídl.M.Corvina.
Pán primátor na konci správy vyzval na odovzdanie návrhov na cenu Pro Urbe
a žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta do 31.10.2016.
Správu primátora mesta zastupiteľstvo vzalo na vedomie (12 - 0 - 0).

5.

Interpelácie poslancov
Ing. Koloman Pongrácz sa opýtal na právoplatnosť stavebného povolenia parkoviska.
S radosťou konštatuje výstavbu chodníka k Tesco, ale výstavbu a rekonštrukciu
chodníkov by bolo treba riešiť komplexne.
Opýtal sa na prístavbu k MsKS, o ktorej doteraz nebola reč a o likvidácii zeleného
pásu chodníka pri Poliklinike.
Pán primátor informoval, že ohľadne parkoviska už sa čaká len na právoplatnosť
stavebného rozhodnutia a že samozrejme sa hľadá komplexné riešenie. Pán Polgár
dodal, že zatiaľ prebiehajú prípravné práce.
Ing. Dobis informovala, že pred Poliklinikou sa po položení podzemných vedení javilo
aktuálne vytvoriť parkovací pruh namiesto pôvodného zeleného pásu.
Prístavba pri MsKS sa po vyhotovení dostane uznesením do majetku mesta.
Mgr. Kórósi sa opýtal náčelníka mestskej polície ako prebieha rozšírenie klientely
centrálneho pultu ochrany a či sa pripravuje riešenie pre „alarm náramky“ pre
dôchodcov.
PhDr. Egrecký informoval, že záujemcov postupne napájajú na centrálny pult ochrany
a rokuje aj o náramkoch pre dôchodcov.
Pán primátor dodal, že o túto službu už viacerí prejavili záujem.

6.

Analýza školských a predškolských zariadení mesta
Správu o stave školského zariadenia a pripravenosti na nový školský rok predniesli
podľa prílohy č. :
- 4a - Mgr. Alžbeta Sebőová, riaditeľka Zákl.školy B.Bartóka s vyuč.jazykom
maďarským
- 4b - Mgr. Mária Estergájošová, riaditeľka Zákl.školy J.A.Komenského
- 4c - Mgr. Beáta Katona, riaditeľka materskej školy na Nám. B.Bartóka
- 4d - Mgr. Mária Krascsenicsová, riaditeľka materskej školy s vyuč. jazykom
maďarským
- 4f - PaedDr. Libuša Valúchová, riaditeľka centra voľného času.
Mgr. Margita Krauszová, riaditeľka Zákl.umeleckej školy J.Janigu svoju správu
a analýzu (príloha č.4e) predložila len písomne.

-4Mgr. Estergájošová ďalej požiadala o príspevok 10 500,-€ na riešenie havarijného
stavu kanalizácie a 6 000,-€ na nové kuchynské zariadenie.
Mgr. Krascsenicsová požiadala rekonštruovať v súčasnosti nepoužiteľné povrchy terás
materskej školy a PaedDr. Libuša Valúchová striešku k vchodovým dverám, resp.
vymeniť neóny v troch triedach.
Pán primátor dodal, že aj pre zákl.umeleckú školu bude treba naplánovať náklady
navyše a to na oslavu 60. výročia založenia školy.
Pán primátor ďalej na adresu riaditeliek maďarských školských zariadení vyslovil
nesúhlas, aby školské zariadenia mesta usporiadali ples v spolupráci s politickou
stranou.
Správy riaditeliek školských zariadení zastupiteľstvo vzalo na vedomie (12 - 0 - 0).

7.

Návrh VZN č.10/2016 o určení názvu novovytvorených ulíc mesta
Písomný návrh (príloha č.5) predložil pán primátor. Odborný výklad a návrh kultúrnej
komisie na názov „Jenő Farkas“ predložil PaedDr. Marián Soóky.
Predložený návrh VZN č.189 bol schválený bez diskusie (9 - 0 - 3).

8.

Majetkoprávne operácie
Návrhy uznesení predložila Ing. Zlatica Vargová, vedúca odd. výstavby :
- návrh č.7/a - zriadenie vecného bremena komisia majetku mesta odporúča schváliť
- schválené (11 - 0 - 0)
- návrh č.7/b - zriadenie vecného bremena komisia majetku mesta odporúča schváliť
- schválené (11 - 0 - 0)
- návrh č.7/c - výsledok verejnej obchodnej súťaže č.7/2016 zastupiteľstvo vzalo na
vedomie (12 - 0 - 0)
- návrh č.8/a - financovanie rekonštrukcie bytového domu na Komárňanskej 3300
komisia majetku mesta odporúča schváliť.
V diskusii sa vysvetlilo, že budovu postavenú v r.2001 z dôvodu
konštrukčných chýb je nutné riadne zatepliť a vymeniť okná, kvôli
čomu sa zvýši pôvodný rozpočet.Neskoršie sa vymenia aj strešné okná.
Predložený návrh bol schválený (12 - 0 - 0)
- návrh č.8/b - prestavba kancelárskej budovy na Nám.Mládeže na Vzdelávacie a
informačné centrum - premiestnenie mestskej knižnice predložil
p. Mikóczy.
Ing. Pongrácz navrhol najprv zrušiť platné uznesenie v tejto veci podľa
návrhu č.11/a.
Návrh č.11/a bol schválený (12 - 0 - 0)
Návrh č.8/b bol schválený (12 - 0 - 0).

-5- návrh č.8/c/1,2 - predloženie žiadosti o dotáciu na prestavbu vyššie spomenutej
budovy a návrh na spolufinancovanie bol schválený (11 - 0 - 0)
- návrh č.8/c/3,4 - predloženie žiadosti o dotáciu v projekte Príroda a kultúra
a spolufinancovanie - bol schválený (12 - 0 - 0)
- návrh č.8/c/5,6 - predloženie žiadosti o dotáciu v projekte Spoločné kultúrne poklady
ostrovov Dunaja - na vytvorenie turistického informačného centra
a spolufinancovanie bolo schválené (12 - 0 - 0).

9.

Voľné návrhy
Pán hlavný kontrolór vo svojom stanovisku (príloha č.6) odporučuje prijatie úveru
v predloženej forme na rekonštrukciu bytového domu na Komárňanskej č.3300.
Pán Görfôl informoval, že finančná komisia v rovnakej miere odporúča navrhnutú
konštrukciu úveru - 500 000,-€, resp. prijať úver len na potrebných 165 000,-€.
Ing. Néveri sa vyslovil skepticky k predvolebným sľubom pána primátora nezadĺžiť
mesto a nedovoliť rozvojové plány Dan Agrar - preto neodporúča predloženú
úverovú konštrukciu.
Po krátkej diskusii, v ktorej súhlasne s návrhom sa vyslovili Ing. Pongrácz, Ing. Dobis,
Mgr. Kórósi a ďalší, súbor uznesení 9/b/1,2,3 bol schválený (12 - 0 - 0).
Návrh č.10/a - nákup osobného motorového vozidla predložil p.Görföl, konateľ
Termál s.r.o.
V diskusii sa vysvetlilo, že auto sa kupuje pre potreby valného zhromaždenia s.r.o.
Predložený návrh bol schválený (9 - 2 - 1).
Návrh č.10/b - nákup úžitkového vozidla pre Termál s.r.o. bol schválený (12 - 0 - 0).
Návrh č.10/c - nákup technológie na výrobu pitnej vody prezentovaný už pri ročnom
pláne činnosti termálneho kúpaliska bol schválený (12 - 0 - 0).
Návrh č.11/b - zrušenie uznesenia o nepridelení mestského bytu manželom Lévaiovým
predložil p. Mikóczy.
Ing. Pongrácz upozornil, že v tom čase kvôli menovaným mesto v exekučnom konaní
prišlo o jeden byt v hodnote pol milióna Sk.
Zastupiteľstvo v tajnom hlasovaní neschválilo (1 - 11) zrušenie pôvodného uznesenia.
V ďalšej časti tohto programového bodu zastupiteľstvo vzalo na vedomie odstúpenie
p.Sziszáka z funkcie člena dozornej rady pri MPBH s.r.o. (11 - 0 - 0) a so súhlasom
navrhnutého vo verejnom hlasovaní schválilo MVDr. Dezidera Bartalosa za nového
člena dozornej rady pri MPBH s.r.o. (11 - 1 - 0).
Pán primátor následne oboznámil poslancov a verejnosť rozhodnutím Okresného súdu
v Dunajskej Strede o neoprávnenom odvolaní konateľov p.Mikóczyho a Ing. Dobis
primátorom, Ing. Néverim v roku 2011 a vymenovaním Ing. Fodora do funkcie

-6konateľa, resp. zápisom týchto zmien do zakladateľskej listiny bez súhlasu MsZ
(príloha č.8).
V nasledujúcej búrlivej diskusii najprv p.Mikóczy predložil návrh uznesenia (príloha
č.9) - prehlásenie, podľa ktorého nežiadajú od mesta žiadnu finančnú náhradu.
Tento materiál zastupiteľstvo vzalo na vedomie (12 - 0 - 0).
Následne zastupiteľstvo na návrh Mgr.Kórósiho schválilo uznesenie podľa prílohy
č.10 o platnosti rozhodnutí a konaní neprávom menovaného Ing. Fodora (11 - 1 - 0).
V diskusii Mgr. Kórósi vyjadril spokojnosť s uzavretím tohto sporu a vyzval
Ing. Néveriho vysporiadaním trov konania.
Ing. Néveri s prekvapením konštatoval rozhodnutie súdu o ktorom nebol oboznámený
ani pozvaný na vyhlásenie. K finančnému vysporiadaniu sa vyjadrí neskoršie, na
svojom rozhodnutí, že odstránenie menovaných konateľov z funkcie bolo odôvodnené,
aj keď formálne možno nesprávne však trvá.
V diskusii ešte pán primátor poďakoval vtedajším poslancom, že zahájili toto konanie
voči Ing. Néverimu a vyslovil sa kriticky na adresu Ing. Fodora, že prijal túto funkciu.
Pán Görföl informoval, že prekontrolovali a oboznámili sa s dokumentami vydanými
Ing. Fodorom, aby sa vysporiadali prípadné nezrovnalosti.
Po následnej výmene názorov medzi pánom primátorom a Ing. Néverim pán Bobkovič
upozornil na potrebu vykonania niektorých udržiavacích prác v telocvični T-18.
Opýtal sa, či z ročného nájomného vo výške 8 000,-€ tvorí nejaký fond opráv.
Ďalej požiadal túto sumu znížiť v pomere využitia budovy aj inou organizáciou.
Pán primátor prisľúbil túto otázku spracovať ako interpeláciu.
Ing. Néveri sa vyslovil kriticky k výzve pána primátora riaditeľkám školských
zariadení, aby neusporiadali ples v spolupráci s politickou organizáciou.
Konštatoval, že v uplynulých siedmych rokoch ešte nikomu nenapadlo spojiť
dobročinný charakter plesu s politikou a naviac organizátormi nie sú školské
zariadenia, ale rodičovské združenia pri týchto školách.
Pán primátor dodal, že nebude prekážkou tejto akcie, ale trvá na svojom názore.

10.

Diskusia
Pán Horváth, z radov prítomných občanov sa opýtal na sľúbenú rekonštrukciu štátnych
ciest v meste, na vinníka oneskoreného zahájenia výstavby chodníka k Tesco a na
výšku trov konania sporu s Ing. Néverim.
K rekonštrukcii ciest poskytol informáciu p. Mikóczy, podľa čoho Slov. správa ciest
sľúbila už v apríli, potom súčasne s rekonštrukciou mosta, ani to sa nestalo,

-7v súčasnosti však už prebieha povolovacie konanie a vybavujú presmerovanie
dopravy.
Pán primátor doplnil, že rokovali s novým ministrom dopravy o presmerovaní
kamiónovej dopravy na pôvodnú trasu Dolný Štál - Topoľníky.
Vinníkom vo veci chodníka k Tesco je bývalá vedúca odd.výstavby.
Pán Polgár za TSM s.r.o. prisľúbil do 7. novembra zahájiť výstavbu chodníka.
Ing. Pongrácz poznamenal , že za nečinnosť v tejto veci môžu aj poslanci, z ktorých
v uplynulom volebnom období v roku 2013 za výstavbu chodníka hlasovali len traja.
MVDr. Bartalos upozornil, že nie každý vodič rešpektuje zákaz vjazdu na Kostolnú
ulicu s hmotnosťou nad 3,5 ton.

11.

Záver
Pán primátor poďakoval za vykonanú prácu v uplynulom období či už na úseku
investičnom, kultúrnom alebo spoločenskom.
Ďakuje za schválenie úveru a zopakoval, že mestu vôbec nehrozí zadĺženie.
V nadchádzajúcom období samosprávu čaká príprava rozpočtu na rok 2017, preto
požiadal každého, aby svoje návrhy, námety predložili čo najskôr a ukončil
zasadnutie.

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

JUDr. Samuel Lojkovič
primátor mesta

