Zápisnica
napísaná z príležitosti 1. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 29.01.2007
Predsedajúci :

JUDr. Samuel Lojkovič

Prítomní :

podľa prezenčnej listiny

Overovatelia zápisnice : Ing. Árpád Bartalos
Csaba Kušnír
Zapisovateľ :

1./

Ing. Zsigmond Raffay

Otvorenie, kontrola uznesení
Primátor mesta JUDr.Samuel Lojkovič privítal prítomných a konštatoval, že zasadnutie je
uznášaniaschopné.
Zastupiteľstvo schválilo do pracovného predsedníctva Ing.Ildikó Dobis, Ladislava Dobisa a
Dénesa Mikóczyho.
Primátor oboznámil prítomných s programom rokovania, v tejto súvislosti p.Ing.Néveri
navrhol, aby program bol doplnený voľbou členov jednotlivých komisií. Pán primátor
navrhol doplnenie programu voľbou ďalšieho konateľa MPBH s.r.o , odvolaním doterajšej
dozornej rady a voľbou členov novej dozornej rady MPBH s.r.o. Doplnený program
zastupiteľstvo jednohlasne schválilo.
V rámci kontroly uznesení z predchádzajúceho rokovania p. primátor informoval
prítomných, že uznesenia boli splnené. Zároveň p. primátor poďakoval všetkým členom
komisií, za ich zodpovednú prácu počas komunálnych volieb

2./

Správa primátora
Primátor informoval mestské zastupiteľstvo činnosti na úseku samosprávy v období od
komunálnych volieb.
Doporučuje, aby mesto aj naďalej bol členom ZMOSU, v otázke členstva v ZMOŽO
navrhuje vyčkať až do zvolenia nového predsedníctva organizácie. Ďalej informoval
prítomných o svojej práci v komisii pri Úrade práci, ktorá má za úlohu koordinácie
pracovných síl v okrese, a o práci komisie pri Ministerstve vnútra, ktorá sa zaoberá s
otázkami slovensko-maďarskej cezhraničnej spolupráce.
Primátor šalej informoval zastupiteľstvo, že na realizáciu kruhovového objazdu v r. 2007
dostal prísľub od kompetentných orgánov. Nakoľko na výstavbu 36 bytovej jednotky v
minulom roku ŠFRB nemal potrebné financie, stavebné povolenie bolo obnovené na rok
2007. Primátor oboznámil prítomných o rokovaní na VÚC, v otázke výstavby
nízkokomfortných bytov. V tejto záležitosti sa hľadá vhodný pozemok na uskutočnenie
plánovanej výstavby.
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Začali sa rokovania aj v oblasti obnovenia, resp. výstavby novej skládky komunálnych a
selektovaných odpadov. V tejto záležitosti treba využiť projekty na europské fondy.
Primátor ďalej rokoval aj s predstaviteľmi vodárenskej spoločnosti. Podotkol, že od tohoto
roku sa bude musieť platiť za splaškovú vodu z verejných priestranstiev. Vodárenská
spoločnosť dala písomnú záruku, že takto získané financie bude investovať výlučne do
vodárenských zariadení mesta.
Ďaľšie rokovania sa týkali budúcnosti spoločného úradu. Starostovia obcí patriace do
spoločného úradu prejavili záujem o ďalšie udržanie stavebného a sociálneho spoločného
úradu.
Pokračovali rokovania s orgánmi VÚC v Trnave, v otázke získania budovy Polikliniky.
Prebiehajú rokovania aj so štátnym tajomníkom Ministerstva zdravotníctva o prideľovaní
kvôt na rôzne zdravotnícke služby ( pohotovostná služba, očný lekár ).
Budúci týždeň sa budú pokračovať rokovania s firmou SLOVGEOTERM o ďaľšom využití
nadbytočného množstva termálnej vody.
Primátor ďalej informoval zastupiteľstvo o podaných a už realizovaných projektoch.
Vo svojej správe pán primátor sa zaoberal aj s príčinami ubúdania obyvateľstva mesta.
Podľa jeho mienky ide o všeobecnú tendenciu, ľudia sa sťahujú za prácou. Z toho vyplýva,
že mesto má vytvárať nové pracoviská a tým udržať obyvateľov na svojom bydlisku.
V ďalšej časti rokovania primátor informoval zastupiteľstvo a prítomných občanov o
svojom programe na nastávajúce volebné obdobie ( príloha k zápisnici ).
Správu primátora mestské zastupiteľstvo bralo na vedomie.
3./

Interpelácie poslancov
Ing. Michnya informoval prítomných o činnosti divadelného súboru POLOSKA, žiada
zastupiteľstvo o ďalšiu podporu súboru. Ďalej pán poslanec žiada, aby na sídliskách bolo
umožnené športovanie pre mládež, zriadením streetballového ihriska. Žiada zapracovať túto
požiadavku do rozpočtu mesta na rok 2007. Ďalej informoval zastupiteľstvo, že mesto
dostalo pozvánku na "Mederské dni", ktoré sa usporiadajú dňa 29.septembra v
Mezőmegyeri, v MR. Navrhuje účasť mesta na tomto podujatí, hlavne v kultúrnej a
športovej oblasti. Navrhuje vypracovať harmonogram na realizáciu investičných úloh, so
zameraním hlavne na kanalizáciu Okočskej cesty a na obnovenie chodníkov v meste.
Pán Dobis Ladislav mal otázku na primátora, že na akom základe bol rozviazaný pracovný
pomer s dvomi vedúcimi pracovníkmi mestského úradu, ako boli menovaní odškodnení zo
strany mesta a ako je zastavané ich miesto na mestskom úrade. Ďalej pán Dobis
pripomenul, že obyvatelia ulíc Gagarinovej a Dunajskej pred pól rokom podali žiadosť, aby
na Ižopskej ceste od križovatky po tabuľu mesta bola obmedzená rýchlosť na 40 km/hod.
Na svoju žiadosť zatiaľ nedostali odpoveď, preto pán poslanec žiada prešetriť prípad.
Pán primátor vo svojej odpovedi uviedol, že pri rozviazaní pracovného pomeru s vedúcimi
pracovníkmi postupoval v zmysle ustanovení Zákonníka práce. Uviedol, že úlohy bývalých
pracovníkov boli rozdelené v rámci mestského úradu, medzi primátorom, Ing.Hervaym a
Ing.Raffaym. Prisľúbil, že s hlavným kontrolórom preberajú všetky žiadosti z minulého
obdobia a dbajú na to, aby žiadosti boli zodpovedané.
Ing.Néveri pozdravuje prednesený program primátora, zároveň doporučuje, aby vzhľadom
na náročnosť, tento program bol rozpísaný na jednotlivé roky volebného obdobia. Ďalej pán
poslanec žiada hlavného kontrolóra, aby na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva
podal hlásenie o všetkých nesplnených uzneseniach. Podľa neho je tiež zarážajúce ubúdanie
počtu obyvateľov mesta, nesmieme sa zmierniť s názorom, že je to prírodzený jav, ale

3
musíme urobiť všetko, aby sme vytvárali nové pracoviská, dostatok stavebných pozemkov
a kvalitné životné prostredie pre svojich občanov. V tejto súvislosti uviedol nečinnosť
orgánov mesta v oblasti priemyseľného parku. Vyčítal, že napriek platným uzneseniam, do
dnešného dňa máme len 40 ha ornej pôdy a nepostúpilo sa ďalej s patričným začlenením
tohoto pozemku. Ďalej pán poslanec sa spytoval primátora, že aké mal príčiny na
rozviazanie pracovného pomeru s vedúcimi pracovníkmi, ďalej podľa akej právnej normy
boli títo zamestnaci odškodnení.
Primátor v tejto súvislosti uviedol, že rozviazanie pracovného pomeru prekonzultoval s
dotknutými pracovníkmi, podľa jeho názoru každý vedúci má právo rozhodovať o tom, že s
kým chce spolupracovať. Informoval, že odškodnenie bolo z peňazí, ktoré boli odložené na
odstupné v prípade nezvolenia primátora.
Ing.Néveri považuje odpoveď primátora za nedostačujúcu, nakoľko ide o verejné peniaze,
žiada presne definovať, či ide o odstupné, odmenu, alebo prémie.
Primátor naďalej potvrdil, že z jeho strany boli dodržané všetky právne normy.
Pán Dobis v tejto súvislosti uviedol, že treba skoncovať s doterajšou praxou, že s vedúcimi
pracovníkmi rozviažeme pracovný pomer, a za to ich odmeníme. Ako príklad uviedol
prípad p.Mgr.Antala pri jeho odchode z čela TERMAL s.r.o.
Pani Ildikó Laposová v tejto záležitosti vysvetlila prítomním patričné ustanovenia
Zákonníka práce.
Ing.Néveri opätovne vyslovil svoje pochybnosti o správnosti právnych krokov pri
rozviazaní pracovného pomeru.
Primátor požiadal hlavného kontrolóra, aby o celej záležitosti podal hlásenie mestskému
zastupiteľstvu.
4./

Voľba členov mestskej rady
Primátor predložil návrh na zloženie mestskej rady v zložení: MUDr.Alžbeta Vrezgová,
Ladislav Dobis, Csaba Kušnír, Dénes Mikóczy
Návrh na zloženie mestskej rady bol schválený

5./

( 13 - 0 - 0 )

Voľba predsedov komisií
Predložil návrh na predsedov komisií :
Komisia finančná a rozpočtová :
schválené zastupiteľstvom
Komisia správy mestského majetku :
schválené zastupiteľstvom
Komisia sociálna a zdravotná :
schválené zastupiteľstvom
Komisia športu a mládeže :
schválené zastupiteľstvom
Komisia životného prostredia :
schválené zastupiteľstvom
Komisia kultúry a školstva :
schválené zastupiteľstvom
Komisia na ochranu verejného záujmu
a na prejednanie priestupkov
schválené zastupiteľstvom

Ing.Ildikó Dobis
( 12 - 1 - 0 )
Ing.Alexander Néveri
( 12 - 1 - 0 )
MUDr.Alžbeta Vrezgová
( 12 - 1 - 0 )
Daniel Csepi
( 12 - 1 - 0 )
Ing.Zoltán Dömény
( 12 - 1 - 0 )
Mgr.Éva Varga
( 12 - 1 - 0 )
Ladislav Dobis
( 12 - 1 - 0 )
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Komisia pre mestskú časť Ižop
schválené zastupiteľstvom
Komisia pre komunikáciu a dozor
nad projektami

Csaba Kušnír
( 12 - 1 - 0 )
Dénes Mikóczy

( 12 - 1 - 0 )

Na post predsedu komisie výstavby, rozvoja a cestovného ruchu boli navrhnutí dvaja
poslanci : Ing.Árpád Bartalos a Ing.Róbert Michnya.
Mestské zastupiteľstvo tajným hlasovaním rozhodlo v prospech Ing.Árpáda Bartalosa s
pomerom hlasov 7 - 0 - 6.
6./

Voľba členov komisií
Novozvolení predsedovia jednotlivých komisií navrhli členov do svojich komisií :
a./ komisia finančná a rozpočtová :
schválené zastupiteľstvom
b./ komisia správy mestského majetku :
schválené zastupiteľstvom
c./ komisia sociálna a zdravotná :
schválené zastupiteľstvom :
d./ komisia športu a mládeže :
schválené zastupiteľstvom :
e./ komisia kultúry a školstva :

schválené zastupiteľstvom :
f./ komisia životného prostredia :
schválené zatupiteľstvom :
g./ komisia na ochranu verejného záujmu
a na prejednanie priestupkov :
schválené zastupiteľstvom :
h./ komisia pre m. časť Ižop :
schválené zastupiteľstvom :
i./ komisia pre komunikáciu a
dozor nad projektami :

schválené zastupiteľstvom :

Ing.Zuzana Dúžiková, Júlia Hegedűsová,
Ing.Edita Szűcsová, Ildikó Laposová
( 13 - 0 - 0 )
Ladislav Fitos, Mgr.Peter Antal, Tibor
Hegedűs, Ing.Vincent Mikolai
( 13 - 0 - 0 )
Judita Lénártová, Edita Feketeová
( 13 - 0 - 0 )
Ing.Žigmund Bugár, Ľudovít Buzgó, Ildikó
Árvaiová, Ivan Bobkovič, Štefan Kosár
( 13 - 0 - 0 )
Gabriela Ambrusová, Ladislav Gútay,
Ing.Helena Kucserová, PaedDr.Ernest Nagy,
Mgr.Valéria Nagyová, Mgr.Zuzana Poláková,
Mgr.László Varga
( 13 - 0 - 0 )
Dénes Mikóczy, Ing.Koloman Pongrácz,
Ing.Juraj Hervay
( 13 - 0 - 0 )
Ildikó Laposová, Csaba Kušnír
( 13 - 0 - 0 )
Ľudovít Pónya, Juraj Tamási
( 13 - 0 - 0 )
Ing.Helena Kucserová, Ladislav Dobis,
Mgr.Mária Estergájošová, Rudolf Wagner,
Ing.František Varga, Ildikó Laposová,
Ing.Zuzana Dúžiková
( 13 - 0 - 0 )

Nakoľko novozvolený predseda Komisie výstavby, rozvoja a cestovného ruchu,
Ing. Bartalos nepodal návrh na členov, členovia tejto komisie budú zvolení neskoršie.
Pri prerokovaní otázky člčenov komisií, p.Dobis namietol, že podľa jeho názoru v
jednotlivých komisiach by mali prevládnuť počtom poslanci MsZ. Ing.Néveri je opačného
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názoru, podľa neho návrhy komisií aj tak prerokuje zastupiteľstvo. Pán Dobis vyzdvihol
kontrolnú úlohu komisií, nemožno nechať všetko na hlavného kontrolóra.
7./

Voľba konateľov a členov dozornej rady TERMÁL s.r.o.
Pán primátor informoval prítomných, že sa uskutočnilo zasadnutie valného zhromaždenia
TERMÁL s.r.o., ale na niektoré záležitosti treba súhlas mestského zastupiteľstva. V
právomoci MsZ, je delegovanie konateľov spoločnosti a členov dozornej rady.Pred týmto
úkonom je potrebné odvolať doterajších konateľov spoločnosti, p.IngLadislava Fodora a
p.Ing.Ladislava Rudického. Mestské zastupiteľstvo po hlasovaní odvolalo spomínaných
konateľov ( 13 - 0 - 0 ).
Pán primátor dal návrh na nových konateľov TERMÁL s.r.o., v osobe p.Ing.Ildikó Dobis a
p Dénesa Mikóczyho. Návrh zastupiteľstvo schválilo ( 11 - 2 - 0 ).
Na návrh primátora zastupiteľstvo hlasovalo o odvolaní doterajších členov dozornej rady
TERMÁL s.r.o., menovite: Ing.Tibor Križan, Tibor Németh, Ing.Róbert Michnya,
Ing.Viliam Varga, Zoltán Décsi, Viliam Görföl, MVDr.Rudolf Kórósi. Predložený návrh
zastupiteľstvo schválilo ( 13 - 0 - 0 ).
Pán primátor dal návrh na nových členov dozornej rady spoločnosti TERMÁL s.r.o.,
menovite: Ing.Árpád Bartalos, Ildikó Laposová, Daniel Csepi, Ladislav Dobis, Ivan
Bobkovič. Predložený návrh zastupiteľstvo schválilo ( 13 - 0 - 0 ).
Primátor predložil návrh, na zvýšenie základného imania spoločnosti TERMÁL s.r.o. vo
výške 31.500.000,- Sk.
Ing.Néveri v tejto súvislosti poznamenal, že v tejto veci už existuje platné uznesenie
mestského zastupiteľstva z roku 2005.
Ing.Ildikó Dobis vysvetlila, že to predchádzajúce uznesenie znelo ako kapitalizácia, a to v
tejto forme nezodpovedá požiadavkám zapísania do obchodného registra. Jedená sa o
technickú záležitosť, nakoľko je potrebné obnoviť zapísanie spločnosti do obchodného
registra, kde ešte figuruje so základným imaním 200.000,-Sk.
Pán Ladislav Dobis kládol otázky, že ako je s úvermi, koľko prijalo mesto a koľko
spoločnosť? Chce vedieť, že v skutočnosti koľko stála rekonštrukcia termálneho kúpaliska,
66 mil. korún, alebo90 mil. korún?
Ing.Ildikó Dobis vysvetlila, že výstavba krytej plavárne bola financovaná z úverov ktoré
prijalo mesto, a na rekonštrukciu polokrytej plavárne a rekreačného bazénu prijala úvery
spoločnosť TERMÁL s.r.o.
Pán Dobis Ladislav žiada, aby v záujme vyjasnenia finančných záležitostí konatelia a
finančná komisia vypracovali dôkladný rozbor o financovaní termálneho kúpaliska. Chce,
aby bolo jasné, že kto a v akej miere je zadĺžené.
Pani Ing.Ildikó Dobis pripomenula, že každý poslanec dostal písomný materiál predložený
Ing.Rudickým, a tento materiál obsahuje tie záležitosti, na ktoré je poslanec Dobis zvedavý.
Ing.Néveri pripomenul, že celú finančnú konštrukciu aj predchádzajúce zastupiteľstvo
zdedilo, je na čase, aby sa už konečne veci dali do poriadku.
Ing.Dúžiková uviedla, že na začiatku TERMÁL s.r.o. nemala vlastný kapitál, preto sa
nemohla dostať k úveru. Preto mesto v r. 2000 pomáhalo s prijatím úveru od banky DEXIA
vo výške 15 mil. korún a z vlastných finančných prostriedkov vo výške 17,588 mil. korún,
aby bolo možné realizovať výstavbu krytej plavárne. Zastupiteľstvo neskoršie rozhodlo,
aby tieto úvery zo strany mesta boli kapitalizované, tým sa navýši vlastný kapitál
spoločnosti, teda bude mjôcť na ďalší rozvoj kúpasiska prijať vlastné úvery. Nakoľko
prijaté úvery spláca mesto, preto zo strany spoločnosti je ročne preukázaných na účet mesta
4,5 mil. korún ako nájomné, čo predstavuje výšku ročných splátok. Potvrdila, že uznesenie
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na zvýšenie základného imania je potrebné z dôvodu zapísania do obchodného registra, z
účtovnej stránky je všetko v poriadku.
Na zasadnutí sa zúčastnil aj pán JUDr.Hodosi, ako právny poradca , na otázku
MUDr.Vrezgovej, aj on potvrdil nutnosť tohoto kroku, ako podmienku na zápis do OR. Na
ďalšiu otázku vysvetlil aj ďalšie potrebné úkony, ktoré treba vykovať v tejto záležitosti.
Zastupiteľstvo schválilo zrušenie uznesenia č. 2-MsZ/2005, bod 3a, zo dňa 21.3.2005,
pomerom hlasov 13 - 0 - 0.
Zastupiteľstvo schválilo zvýšenie základného imania spoločnosti TERMÁL s.r.o vo výške
31.500.000,- Sk ( 13 - 0 - 0 ).
V ďalšej časti p.Ing.Ildikó Dobis zastupiteľstvu predložila návrh na úpravu vstupného do
areálu termálneho kúpaliska ( príloha č.1 ). Predložený návrh zuastupiteľstvo jednohlasne
schválilo ( 13 - 0 - 0 ).
Pán primátor žiadal zastupiteľstvo o zmenu rokovacieho poriadku v zmysle písomne
predloženého návrhu.Ing.Ildikó Dobiš poznamenal, že neide ozmenu , ale o doplnenie
rokovacieho poriadku. MUDr.Vrezgová poukázala na nejasnosti medzi predloženým
návrhom a návrhom mestskej rady. Ing.Néveri doporučil tento bod stiahnuť z programu,
lebo poslanci nemali dostatok času na preštudovanie materiálu. Dr.Hodosi vysvetlil, že
tneto bod musí byť súčasťou roznodnutia jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti
valného zhromaždenia, ináč nie je možné urobiť patričné zmeny v OR. Ing.Ildikó Dobis
navrhuje, aby o tejto otázke sa diskutovalo ako o súčasti materiálu o rozhodnutí jediného
spoločníka pri výkone valného zhromaždenia spoločnosti.
Pani Ildikó Dobis navrhuje, aby zastupiteľstvo schválilo aby konatelia spoločnosti
rozhodovali spoločne namiesto samostatného konania. Návrh znie :
a./ konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti tak, že k vytlačenému, alebo
napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis podľa podpisového vzoru
b./ menom spoločnosti konatelia konajú a podpisujú spoločne, pokiaľ valné
zhromaždenie nerozhodne inak
Návrh zastupiteľsvo schválilo
( 13 - 0 - 0 )
Na doplnenie vypracovanie konečnej verzie materiálu : " Rozhodnutie jediného spoločníka
pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti" primátor vyhlásil 10 minútovú
prestávku.
Po prestávke pán primátor rozdal poslancom vyhotovený materiál na preštudovanie, medzi
tým uviedol ďalší programový bod, a to zmeny vo vedení spoločnosti MPBH s.r.o.
Uviedol, že právne vzťahy spoločnosti sú usporiadané, spoločnosť je riadne zapísaná do
obchodného registra.
Nakoľko spoločnosť doteraz mala len jedného konateľa, primátor navrhuje zastupiteľstvu
zriadenie funkcie ďalšieho konateľa.
Návrh zastupiteľstvo schválilo
( 13 - 0 - 0 )
Ďalej primátor dal návrh na zvolenie Ing.Róberta Michnyu za konateľa spoločnosti
Návrh bol schválený
( 12 - 1 - 0 )
Ing.Michnya žiadal, aby bolo ujasnené podpisové právo konateľov. Primátor vysvetlil, že
konatelia podpisujú spoločne. Na žiadosť Ing.Michnyu zastupiteľstvo hlasovalo o téme, a
potvrdilo, že konatelia dokumenty spoločnosti podpisujú spoločne ( 13 - 0 - 0 ).
Primátor ďalej navrhoval odvolať dozornú radu pri spoločnosti MPBH s.r.o., v zložení :
Ing.Juraj Hervay, Viliam Görföl, Ing.Gejza Kórósi, Júlia Hegedűsová, Alžbeta Bothová.
Návrh bol schválený
( 13 - 0 - 0 )
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Primátor dal návrh na zvolenie nových členov dozornej rady spoločnosti v zložení :
Ing.Zoltán Dömény, Ildikó Laposová, Ivan Bobkovič.
Návrh bol schválený
( 13 - 0 - 0 )
Primátor informoval zastupiteľstvo, že v Školskej rade pri MŠ na nám. B.Bartóka, a v
Školskej rade pri ZŠ Jána Ámosa Komeského niektorým členom zanikol poslanecký
mandát, preto miesto nich treba delegovať nových členov.
Do ŠR pri MŠ na nám. B. Bartóka navrhuje delegovať poslancov: Ing.Róberta Michnyu a
Ivana Bobkoviča.
Návrh bol schválený
( 13 - 0 - 0 )
Do ŠR pri ZŠ J.A. Komeského navrhuje delegovať poslancov: Ivana Bobkoviča a Csabu
Kušníra.
Návrh bol schválený
( 13 - 0 - 0 )
V ďalšej časti rokovania sa zastupiteľstvo zaoberalo s materiálom " Rozhodnutie jediného
spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti TERMÁL s.r.o. ",
ktorý je nevyhnutne potrebný pre zápis spoločnosti do Obchodného registra. Poslanci
pripomienkovali predložený materiál.
Ing.Néveri žiada, aby v materiáli bolo zakotvené, aby valné zhromaždenie vymenovalo nie
len konateľov, ale aj hlavného účtovníka spoločnosti. Požiadavke Ing.Néveriho bolo
vyhovené.
Ing.Néveri ďalej zdôrazňoval nutnosť predkladania auditorom schválenej výročnej správy
spoločnosti. JUDr.Hodosi poznamenal, že táto povinnosť priamo vyplýva zo zákona.
Ing.Néveri žiada aj túto skutočnosť zapracovať do materiálu, žiadosti bolo vyhovené.
Na vyskytujúce sa otázky týkajúce sa predloženého materiálu, Ing.Ildikó Dobis a
JUDr.Hodosi dávali vyčerpávajúcu odpoveď.
Po doplnení o žiadané údaje zastupiteľstvo hlasovalo o prijatí predloženého dokumentu.
Predložený návrh zastupiteľstvo schválilo
( 13 - 0 - 0 )
Schválený dokument tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.
Niektorí poslanci pripomenuli, že síce boli zvolení členovia dozornej rady spoločností
MPBH s.r.o. a TERMÁL s.r.o., ale neboli schválení predsedovia.
Na návrh primátora zastupiteľstvo schválilo za predsedu dozornej rady MPBH s.r.o.
Ing.Zoltána Döménya ( 12 - 1 - 0 ), a za predsedu dozornej rady TERMÁL s.r.o.
Ing.Árpáda Bartalosa ( 12 - 1 - 0 ).
8./

Voľné návrhy
Pán Ladislav Dobis pripomínal, že MsZ v minulosti sa zaoberalo s materiálom o
monitorovacom systéme v meste. Doporučuje, aby tento materiál bol obnovený a
prerokovaný jednotlivými komisiami. Je zvedavý na podrobnosti tohoto projektu, hlavne čo
sa týka po finančnej stránke. Pán primátor prisľúbil, že materiál bude doručený každému
poslancovi.
Pán Dobis predkladal samostatný poslanecký návrh, uložiť úlohy hlavnému kontrolórovi:
 vykonať kontrolu príjmov a výdavkov ako aj hospodárenia s majetkom mesta na
úsekoch : údržba ciest, cestné hospodárstvo, nakladanie s odpadmi, policajné služby
 vykonať kontrolu nakladania s majetkom mesta pri likvidácii MŠ na sídl. M.
Corvina
 vypracovať a predložiť MsZ na schválenie plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na
r. 2007.
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 o výsledkoch vykonaných kontrôl podať MsZ správu s návrhom na odstránenie
nedostatkov.
Návrh bol zastupiteľstvom schválený
( 13 - 0 - 0 )
Pán Dobis sa obrátil na primátora s požiadavkou, aby poveril jednu osobu z mestského
úradu, ktorý by mal na starosti informovať občanov o prijatých uzneseniach MsZ.
V tejto súvislosti primátor pripomenul, že pri MsZ bola zriadená komisia pre komunikáciu,
a s touto úlohou poverí predsedu komisie.
Ing.Néveri žiada hlavného kontrolóra, aby vypracoval správu pre zastupiteľstvo o splnení,
či nesplnení platných uznesení.
Pán Mikóczy oboznámil prítomných, že zo strany p.Borosa je podaný písomný materiál.
Pán Dobis navrhuje, aby zastupiteľstvo vypočulo p. Borosa, v rozsahu 5 minút.
Pán Boros oboznámil zastupiteľstvo o súčasnom stave súdneho sporu medzi mestom a
Apollón s.r.o. Nakoľko súdny proces môže pretrvávať ešte dlhšiu dobu, žiada
zastupiteľstvo, aby umožnilo ďalšie investície aj napriek prebiehajúceho súdneho sporu.
Podľa Ing. Ildikó Dobis, za súčasných okolností by bola nezopovednosť s touto
problematikou sa zaoberať.
Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, zastupiteľstvo rozhodlo udeliť slovo
prítomným občanom.
Pán Rácz žiadal venovať väčšiu pozornosť odvozu komunálnych odpadov, hlavne počas
sviatkov. Ďalej pripomínal, že na hlavnej ceste č.63 je veľmi hustá premávka, preto bolo by
vhodné pracovať na tom, aby táto cesta obchádzala mesto.
Pán Žugan žiada, aby na termálnom kúpalisku bol vypísaný konkurz na post riaditeľa, tým
by boli záležitosti TK priehľadnejšie.
Ing.Meliško vo svojom vystúpení zdôrazňoval nutnosť ďalšieho rozvoja termálneho
kúpaliska. Zdôraznil nutnosť vybudovania infraštruktúry okolo kúpaliska a tým podporovať
podnikateľské aktivity. Žiada, aby bola venovaná väčšia pozornosť propagácie termálneho
kúpaliska, a tiež zdôraznil nutnosť rekonštrukcie štátnej cesty č.63.
Reagujúc na prejav p.Meliška p.Dobis poznamenal, že súhlasí s predsavzatiami p.Meliška,
ale t.č. mesto má aj naliehavejšie úlohy na ostatnom území mesta, čo treba riešiť.
Vyriešenie týchto problémov je závislé od finančných možností mesta.
Pán Mikóczy poďakoval poslancom za dôveru za zvolenie za konateľa spoločnosti
TERMÁL s.r.o. a zároveň poďakoval doterajším konateľom za ich prácu.
Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, pán primátor poďakoval prítomným za účasť a
ukončil rokovanie.

JUDr.Samuel Lojkovič
primátor mesta

Overovatelia zápisnice :
Ing.Árpád Bartalos
Csaba Kušnír

Uznesenie č.1-MsZ/2007
zo dňa 29.01.2007
1. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
členov mestskej rady : MUDr. Alžbeta Vrezgová, Ladislav Dobis,
Csaba Kušnír, Dénes Mikóczy

2. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
predsedov komisií
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Komisia finančná a rozpočtová
Komisia výstavby , rozvoja a CR Komisia správy MM
Komisia sociálna a zdravotná
Komisia športu a mládeže
Komisia ŽP
Komisia kultúry a školstva
Komisia na ochranu verejného
záujmu a na prejednanie priestupkov9. Komisia pre m.č. Ižop
10. Komisia pre komunikáciu a dozor
nad projektami
b/

Ing.Ildikó Dobis
Ing.Árpád Bartalos
Ing.Alexander Néveri
MUDr.Alžbeta Vrezgová
Daniel Csepi
Ing.Zoltán Dömény
Mgr.Éva Varga
Ladislav Dobis
Csaba Kušnír
Dénes Mikóczy

schvaľuje
členov komisií
1. Komisia finančná a rozpočtová : Ing. Zuzana Dúžiková, Júlia Hegedűsová,
Ing. Edita Szűcsová, Ildikó Laposová
2. Komisia správy MM :
Ladislav Fitos, Mgr. Peter Antal, Tibor
Hegedűs, Ing.Vincent Mikolai
3. Komisia sociálna a zdravotná : Judita Lénártová, Edita Feketeová
4. Komisia športu a mládeže :
Ing.Žigmund Bugár, Ľudovít Buzgó,
Ildikó Árvaiová, Ivan Bobkovič, Štefan Kosár
5. Komisia ŽP :
Dénes Mikóczy, Ing.Pongrácz Koloman,
Ing.Juraj Hervay
6. Komisia kultúry a školstva : Gabriela Ambrusová, Ladislav Gútay, Ing.Helena
Kucserová, PaedDr.Ernest Nagy, Mgr.Valéria
Nagyová, Mgr.Zuzana Poláková, Mgr.László
Varga
7. Komisia na ochranu verejného záujmu
a na prejednanie priestupkov :
Ildikó Laposová, Csaba Kušnír
8. Komisia pre m. časť Ižop :
Ľudovít Pónya, Juraj Tamási

9. Komisia pre komunikáciu a
dozor nad projektami:

Ing.Helena Kucserová, Ladislav Dobis,
Mgr.Mária Estergájošová, Rudolf

Wagner,
Ing.František Varga, Ildikó Laposová,
Ing.Zuzana Dúžiková
3/ Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje

Mestské zastupiteľstvo poveruje primátora Mesta Veľký Meder, p. JUDr. Samuela
Lojkoviča, aby ako orgán oprávnený zastupovať Mesto Veľký Meder ako jediného spoločníka
v spoločnosti TERMÁL s.r.o. prijal tieto rozhodnutia v rámci výkonu pôsobnosti valného
zhromaždenia spoločnosti TERMÁL s.r.o.:
1. odvolať doterajších konateľov spoločnosti TERMÁL s.r.o., p. Ing. Ladislava Fodora a p.
Ing. Ladislava Rudického, PhD
2. vymenovať nových konateľov spoločnosti TERMÁL s.r.o. v osobe p. Ing. Ildikó Dobis
a p. Dénesa Mikóczyho
3. rozhodnúť o zmene spôsobu konania konateľov menom spoločnosti TERMÁL s.r.o. a to
tak, že namiesto samostatného konania každého z konateľov konatelia budú oprávnení
konať rukou spoločnou, pričom príslušné ustanovenie zakladateľskej listiny spoločnosti
TERMÁL s.r.o. znie takto:
Konanie menom spoločnosti:
a) konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti tak, že k vytlačenému alebo napísanému
obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis podľa podpisového vzoru
b) menom spoločnosti konatelia konajú a podpisujú spoločne, pokiaľ valné zhromaždenie
nerozhodne inak.
4.
•
•
•
•
•
•
•

odvolať členov dozornej rady spoločnosti TERMÁL s.r.o., a to menovite
Ing. Tibor Križan
Tibor Németh
Ing. Róbert Michnya.
Ing. Viliam Varga
Zoltán Décsi
Viliam Görföl
MVDr. Rudolf Kórósi

5.
•
•
•
•
•

vymenovať nových členov dozornej rady, a to menovite
Ing. Arpád Bartalos
Ildikó Laposová
Daniel Csepi
Ladislav Dobis
Ivan Bobkovič

6. rozhodnúť o zvýšení základného imania spoločnosti ďalším peňažným vkladom
jediného spoločníka vo výške 31.500.000,-Sk /slovom tridsaťjeden miliónov päťstotisíc
slovenských korún/ a pred notárom podpísať v mene jediného zakladateľa Vyhlásenie
jediného zakladateľa - spoločníka o prevzatí záväzku na nový vklad a Vyhlásenie
o rozsahu splatenia vkladu tak, ako je to stanovené Obchodným zákonníkom. Správcom
vkladu do zápisu zvýšenia základného imania do obchodného registra sa stáva primátor
Mesta Veľký Meder, JUDr. Samuel Lojkovič s plnou zodpovednosťou správcu vkladu
podľa Obchodného zákonníka.
7. rozhodnúť o zmene zakladateľskej listiny spoločnosti TERMÁL s.r.o. doplnením
pôsobnosti valného zhromaždenia o oprávnenie valného zhromaždenia určiť hlavného
účtovníka spoločnosti na spoločný návrh konateľov spoločnosti
8. zaviazať nových konateľov bez zbytočného odkladu po nástupe do funkcie vykonať audit
doterajšieho hospodárenia spoločnosti TERMÁL s.r.o.
9. zaviazať nových konateľov do konca marca 2007 zabezpečiť konanie ďalšieho valného
zhromaždenia, na ktorom sa predloží na schválenie účtovná závierka spoločnosti
TERMÁL s.r.o., upresní sa spôsob konania konateľov menom spoločnosti a upresní sa
náplň činnosti výkonného riaditeľa
10. rozhodnúť o vytvorení funkcie výkonného riaditeľa a o určení náplne činnosti
výkonného riaditeľa spoločnosti TERMÁL s.r.o. nasledovne:
• riadenie bežnej prevádzky spoločnosti TERMÁL s.r.o.
• kontrola účtovných dokladov spoločnosti TERMÁL s.r.o.
• príprava podkladov pre rozhodnutie konateľov spoločnosti TERMÁL s.r.o. alebo
pre konanie valného zhromaždenia
• je vedúcim zamestnancom podľa Zákonníka práce
• kontrola plnenia úloh podriadenými zamestnancami
• nie je oprávnený zastupovať spoločnosť navonok.
11.rozhodnúť o určení hlavného účtovníka spoločnosti na spopločný návrh konateľov
spoločnosti.
4.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Zrušenie uznesenia č. 2-MsZ/2005, bod 3a, zo dňa 21.3.2005

5.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje

Úpravu vstupného do areálu spoločnosti TERMÁL s.r.o. v znení zakotvenom v prílohe č. 1
k tomuto uzneseniu.

6.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

s chvaľuje
Znenie rozhodnutia jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia
v znení zakotvenom v prílohe č. 2 tohto uznesenia

7.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ s c h v a ľ u j e
zriadenie funkcie ďaľšieho konateľa spoločnosti MPBH s.r.o. Veľký Meder

8.

Mestské zaztupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ s c h v a ľ u j e
Ing.Róberta Michnyu za konateľa spoločnosti MPBH s.r.o. Veľký Meder

9.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ s c h v a ľ u j e
odvolanie členov dozornej rady pri MPBH s.r.o. Veľký Meder :
Ing.Juraj Hervay, Viliam Görföl, Ing.Gejza Kórósi,Júlia Hegedűsová, Alžbeta Bothová

10.

Mestské zastupiteľstvo voVeľkom Mederi
a/ s c h v a ľ u j e
členov dozornej rady pri MPBH s.r.o. Veľký Meder:
Ing.Zoltán Dömény, Ildikó Laposová, Ivan Bobkovič

11.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ u k l a d á
hlavnému kontrolórovi :
1. vykonať kontrolu príjmov a výdavkov ako aj hospodárenia s majetkom mesta na
úsekoch: - funkčnej klasifikácie 04.5.1 - údržba ciest, cestné hospodárstvo
- funkčnej klasifikácie 05.1.0 - nakladanie s odpadmi
- funkčnej klasifikácie 03.1.0 - policajné služby
Termín : do 10.03.2007
2. vykonať kontrolu nakladania s majetkom mesta pri likvidácii MŠ na sídlisku M.
Corvina vo Veľkom Mederi
Termín : do 20.02.2007
3. vypracovať a predložiť mestskému zastupiteľstvu na schválenie plán kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra na rok 2007

Termín : na 2. riadne zasadnutie MsZ
4. o výsledkoch vykonaných kontrôl podať mestskému zastupiteľstvu správu s
návrhom
na odstránenie prípadných nedostatkov
Termín : do 30.03.2007

12.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ s c h v a ľ u j e
1. delegáciu poslancov Ing.Róberta Michnyu a Ivana Bobkoviča do Školskej rady pri MŠ
na nám.B. Bartóka
2. delegáciu poslancov Ivana Bobkoviča a Csabu Kušníra do Školskej rady pri ZŠ
J.A. Komenského

13.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ s c h v a ľ u j e
1. za predsedu dozornej rady spoločnosti MPBH s.r.o. Ing.Zoltána Döménya
2. za predsedu dozornej rady spoločnosti TERMÁL s.r.o. Ing.Árpáda Bartalosa

JUDr.Samuel Lojkovič
primátor mesta

Overovatelia zápisnice :
Ing.Árpád Bartalos
Csaba Kušnír

