Zápisnica
napísaná z príležitosti 2. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 14.4.2008

Predsedajúci

:

Ing. Ladislav Rudický, PhD.

Prítomní

:

podľa prezenčnej listiny

Overovatelia zápisnice :

Ladislav Dobis
Daniel Csepi

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

Otvorenie, kontrola uznesení
Pán primátor privítal poslancov a pozdravil prítomných občanov. Na návrh
Ing. Zoltána Döménya boli majetkoprávne operácie vynechané z programu rokovania
(9 - 0 - 0).
V ďalšej časti si poslanci vypočuli predstaviteľa EXPRES Reality vo veci predaja
pozemkov priemyselného parku.
Ing. Králik požiadal zastupiteľstvo o rýchle rozhodnutie v ich prospech.
Ing. Rudický v rámci kontroly uznesení z predchádzajúcich rokovaní vymenoval len
neuzavretú kúpu Polikliniky, ktorá ale už bola schválená pre mesto. O dražbe
priľahlých pozemkov sa ešte nerozhodlo.

2.

Správa primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta
Pán primátor informoval, že v uplynulom období sa konali 2 mimoriadne zasadnutia
MsZ, ďalej že sa pracuje na rekonštrukcii domu smútku.
V tejto súvislosti konštatoval, že sa vybuduje prakticky úplne nová budova
vyhovujúca EU normám a ubezpečil občanov, že podľa zmapovania hrobových miest
v cintorínoch súčasná lokalita vystačí ešte min. 10 rokov.
Ďalej informoval, že sa sprevádzkoval dom smútku v reformovanom cintoríne a sú
plne funkčné a vybavené aj evanjelický a ižopský dom smútku.
Oplotenie ižopského cintorína sa uskutoční v máji.
Na sídliskách sa budujú kryté a uzamykateľné stanovištia kontajnerov na odpad a
vybudovalo sa 5 nových prístreškov na zastávkach autobusov. Absenciu popolníkov
na týchto zastávkach odôvodnil tým, že na zastávkach autobusov je zakázané fajčiť.
Na štadióne sa vykonala rekonštrukcia osvetlenia pri prístupovej ceste, terénne úpravy
areálu a pracuje sa na rekonštrukcii kúrenia.
V parku za primátorským úradom sa zbúralo staré betónové "ihrisko", vykonala sa
rekonštrukcia vodovodu pre ZŠ slov. a MŠ slov. na nám. B.Bartóka.
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betónových kvádrov v areáli školy.
V Ižope bola vykonaná jarná údržba ciest.
Na Promenáde sa vykoná terénna úprava a umiestnia sa drevené predajné stánky a
nové lavice do 1. mája.
V súvislosti s častými víchricami sa zmapoval stav väčších stromov v meste, z ktorých
odborná komisia označila 18 na výrub.
Výstavba siete informačného systému úradu sa blíží ku koncu, nasleduje inštalácia
zariadení.
Pán primátor pripomenul, že v súvislosti s priemyselným parkom by tiež privítal
konečné rozhodnutie.
Pripravuje sa stavebné povolenie na rekonštrukciu ZŠ slov. a štúdium na zástavbu
areálu ZŠ maď.
Výstavba kruhového objazdu sa kvôli turistickej sezóne posunula na september, ale
dosiahol, aby celú akciu financovala SSC.
Sú pripravené projekty výstavby kanalizácie Okočskej ulice. Realizovať ju bude ZSVS
v druhom polroku.
Veľa sa zaoberalo riešením odpadového hospodárstva a rekultiváciou skládky na
Čičovskej ceste. Zaviedol sa separovaný zber odpadu v škôlkach a v školách.
Upozornil na zmenený systém zberu plastov.
Pán primátor prisľúbil farebnejší Veľkomederský hlásnik s obsiahlejšími
informáciami, že v máji sa uskutoční komplexná rekonštrukcia mestského rozhlasu
a informoval, že sa rokuje s právnikom Kálnokyovcov o využití lesoparku a o zlom
stave budovy Starého majera na Jahodovej ulici.
V uplynulom období ešte pozdravili novorodencov v r. 2007 a uskutočnila sa tradičná
oslava Dňa učiteľov a odhalila sa pamätná tabuľa na počesť farára Istvána Cseriho
v réžii Csemadoku a spolku KOLPING.
Pán Dobis informoval, že niektorí rodičia novorodencov nákupné poukazy na
1000,- Sk predávali za hotovosť 500,-Sk a na jeho ďalšiu otázku odznela informácia,
že ižopský cintorín bude oplotený ozdobným oplotením a že sa vymení aj vstupná
brána do cintorína.
Pán primátor odpovedajúc p. Csepimu informoval, že verejné obstarávanie na
rekonštrukciu domu smútku vykonal p. Alexander Csiba, odborne spôsobilá osoba
a konkurz vyhrala fy TECHNOLINE.
Ďalej informoval, že zber a spracovanie biologického odpadu je zatiaľ problematické,
že konkurz na vedúce funkcie MsÚ je potrebné pripraviť najprv po pracovnoprávnej
stránke a že o výsledkoch vyšetrenia krádeži termálnej vody nedostal žiadne
informácie.
Hovoril o plánovanom obnovení sobášiacej miestnosti na nám. Mládeže a súčasne
o vybudovaní technicky vybavenej stálej zasadacej miestnosti a súhlasil
s poslaneckým návrhom poskytnúť nepotrebnú výpočtovú techniku MsÚ škôlkam
a školám.
Správa primátora mesta bola schválená

(11 - 1 - 0).
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Interpelácie poslancov
Pán Bobkovič konštatoval, že peniaze na rekonštrukciu tribúny na štadióne podľa jeho
informácií nebudú stačiť aj na plynofikáciu objektu.
Pán primátor pripustil, že na plynofikáciu bude treba vyčleniť peniaze z iných zdrojov.
Ing. Michnya Robert navrhol zbúrať stenu fontány v centrálnom parku a upozornil na
situáciu so zberom odpadu na sídl. JUH, t.j. odpadové nádoby sa kradnú, odpad
vyložený v igelitoch však neodvezú.
Csepi Daniel navrhol spraviť harmonogram na výstavbu sľúbených 500 m chodníka
a upozornil na autá parkujúce v zeleni na Nám.Hrdinov, na zastarané lavice a na
absenciu popolníkov.
Pán primátor informoval, že v prvej etape sa vybuduje nový chodník od ISTERU po
Sodovkáreň na Železničnej ulici a na niektorých úsekoch sa uvažuje s opravou
asfaltom.
Do sezóny sa má uskutočniť aj výmena, resp. zriadenie popoľníkov a lavíc v celom
meste, predovšetkým na frekventovaných trasách, nedisciplinovanosť na zeleni
parkujúcich vodičov bude možné zamedziť len prísnym prístupom polície, teraz sú
však dvaja na školení, preto hliadkujú v obmedzenom počte.
Mikóczy Dénes požiadal do sezóny dokončiť výmenu parkového osvetlenie na
promenáde.
Ing. Alexander Néveri informoval, že prevádzkovatelia verejných sietí (ST) sú
pripravení spolupracovať, ak sa pristúpi k uloženiu vzdušných vedení do zeme.
Ing. Michnya Robert požiadal dohliadnuť na zmluvné vysporiadanie záväzkov
policajtov vyškolených mestom.
Pre úplnosť odznela informácia, že tieto zmluvy v uplynulom období neboli dôsledne
spracované, preto niektorí príslušníci MP po ukončení pracovného pomeru nemuseli
splatiť tieto náklady.
Ildikó Laposová s uspokojením konštatovala že niektoré súkromné diaľkové
autobusové linky zriadili zastávky aj v našom meste a pripomenula dávnejšiu
požiadavku na zriadenie obmedzovača hluku pri Medveďovskej ceste. Oznámila
ďalej, že v posledných dňoch na Lesnej ulici nefunguje verejné osvetlenie.
Ing. Michya Robert navrhol zahájiť konanie na kompletnú rekonštrukciu povrchu
cesty do Medveďova, resp. aby sa neplatila cestná daň vzhľadom na to, že táto cesta
vlastne poškodzuje vozidlá.
Pán primátor informoval, že v tejto veci prisľúbil rokovať predseda ZMOŽO.
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Záverečný účet mesta za rok 2007
Predloženú správu o celoročnom hospodárení mesta za rok 2007 komentovala Ing.
Zuzana Dúžiková, ved.finančného oddelenia mestského úradu.
Mestské zastupiteľstvo schválilo hospodárenie bez výhrad

(12 - 0 - 0).

Schválené bolo aj vykrytie schodku vo výške 9 408 161,91 Sk z rezervného fondu
mesta (12 - 0 - 0).

5.

Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia MsKS v roku 2007
Materiál predložený riaditeľom MsKS, pánom Ladislavom Gútaym bol schválený bez
diskusie (12 – 0 – 0).

6.

Výsledky hospodárenia TERMÁL s.r.o. Veľký Meder
Ročnú uzávierku TERMÁL s.r.o. predložila Ing. Ildikó Dobis, konateľka spoločnosti.
Konštatovala, že čistý zisk po zdanení je o 3,3 mil. Sk vyšší než v uplynulom roku, že
s materiálom sa oboznámila aj dozorná rada, ktorá skúma len niektoré položky
režijných nákladov.
Predložila aj návrh na rozdelenie čistého zisku v celkovej výške 13 942 646,81 Sk.
Pán primátor ako valné zhromaždenie schválil ročnú uzávierku a odporučil mestskému
zastupiteľstvu schváliť ho.
Ladislav Dobis v mene dozornej rady odporúčal schváliť.
Ročná uzávierka TERMÁL s.r.o. za rok 2007 bola schválená
Predložený návrh na použitie čistého zisku spoločnosti bol schválený

(12- 0 - 0).
(12 - 0 - 0).

Ing. Dobis Ildikó informovala, že dočasnú pôžičku od mesta vo výške 5 mil.Sk
nakoniec nepotrebovali využiť.
7.

Správa o inventarizácii majetku majetku mesta
Správu predložila Ing.Zuzana Dúžiková. Ing. Dobis Ildikó za finančnú komisiu
dodala, že staré inventárne zápisy zo 70-80-tich rokov bude treba vyradiť z evidencie.
Správu zastupiteľstvo vzalo na vedomie (12 – 0 – 0).
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Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Predložený materiál, novelu už skôr zverejneného PHSR komentovala Ing. Helena
Kucseraová, prednosta MsÚ. Zdôraznila, že sa jedná o plán rozvoja, ktorý je možno
a je aj treba priebežne prispôsobovať potrebám mesta.
Materiál bol schválený bez diskusie (12 – 0 – 0).

9.

VZN č. 75 – o poskytovaní opatrovateľskej služby
Všeobecne záväzné nariadenie mesta predložil Ing. Ladislav Jankó, vedúci správneho
oddelenia. Konštatoval, že nové znenie VZN je prispôsobené zmenám v zákonných
úpravách a výške životného minima a bolo konzultované po obsahovej stránke
s príslušnými úradmi. Ďalej navrhol doplniť záverečné ustanovenia o zrušovacie
ustanovenie predchádzajúceho VZN.
Ladislav Dobis navrhol tabuľkovú časť poskynúť žiadateľom aj v maďarskom jazyku.
Materiál bol schválený

10.

(12 – 0 – 0).

Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva
Ing.Ladislav Jankó v komentári k novému zneniu rokovacieho poriadku konštatoval,
že obsahuje pripomienky z prípravného zasadnutia a navrhol doplniť zrušovacie
ustanovenia o uznesenia, ktoré sú už súčasťou tohto materiálu.
Na návrh pracovného predsedníctva bol zrušený predchádzajúci rokovací poriadok.
(12 - 0 - 0)
a bol schválený predložený materiál (12 – 0 – 0).
Ladislav Dobis požiadal schválené znenie rokovacieho poriadku doručiť všetkým
poslancom.

11.

Správa hlavného kontrolóra
JUDr. Dezider Győri, hlavný kontrolór mesta krátko komentoval svoju písomnú
správu o kontrolnej činnosti na rok 2007 a predložil na schválenie plán kontrolnej
činnosti na r. 2008.
Ildikó Laposová požiadala informovať poslancov o postihoch v súvislosti so
zistenými nedostatkami, ďalej ako predseda DR pri MPBH s.r.o. vyslovila záujem
o účasti na kontrole hospodárenia MPBH s.r.o.
Správu hlavného kontrolóra zastupiteľstvo vzalo na vedomie (12 - 0 - 0).
Plán činnosti na rok 2008 bol schválený (12 - 0 - 0).
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12.

Voľné návrhy, diskusia
Pracovné predsedníctvo predložilo finančnou komisiou pripravený návrh na odmenu
primátora na 1. štvrťrok 2008 vo výške 26,7 % a hlavného kontrolóra vo výške 16,3%.
Návrh na odmenu primátora mesta bol schválený (12 - 0 - 0).
Návrh na odmenu hlavného kontrolóra bol schválený (12 - 0 - 0).
Boli schválené aj Ing. Hervaym, ved. oddelenia výstavby predložené návrhy :
- na začatie obstarávania zmien a doplnkov územného plánu mesta (12 - 0 - 0)
- na odstránenie stavby - Obecný dom v Ižope
(12 - 0 - 0)
- na odstránenie nepoužitých "skladov" pri TK
(12 - 0 - 0).
Na návrh Ing. Kucseraovej mestské zastupiteľstvo schválilo delegátov do školských
rád nasledovne :
- OAG - Ing. Alexander Néveri
- Špeciálna škola - MUDr. Alžbeta Vrezgová
- ZŠ B.Bartóka - Ing. Alexander Néveri, MUDr. Alžbeta Vrezgová (10 - 2 - 0).
Na návrh Ing. Kucseraovej zastupiteľstvo schválilo súbor uznesení k projektu
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ J.A.Komenského (12 - 0 - 0)
a uznesenie schvaľujúc túto stavbu pre stavebný úrad (12 - 0 - 0).
Na návrh pracovného predsedníctva mestské zastupiteľstvo schválilo začatie
spolupráce s fy SENSOR s.r.o. na úseku rekultivácie skládky odpadov (12 - 0 - 0),
členstvo Bc. Vendela Szabóa v komisii športu a mládeže (12 - 0 - 0)
a členstvo Bc. Imricha Mikosa vo finančnej komisii (12 - 0 - 0).
Po krátkej diskusii na návrh primátora mesta zastupiteľstvo schválilo komisiu na
administratívne spracovanie poradovníka žiadateľov o byt v zložení : Dénes Mikóczy,
Ing. Zsigmond Raffay, MUDr. Alžbeta Vrezgová, Ing. Helena Kucseraová, Ildikó
Laposová (9 - 3 - 0).
Na návrh Ing. Michnyu zastupiteľstvo schválilo odstránenie múru pri fontáne v parku
na nám. B. Bartóka (12 - 0 - 0).
V nasledujúcej diskusii poslanci poverili primátora rokovať so záujemcami o kúpu
priemyselného parku v zmysle posledného uznesenia v tejto veci. V prípade
neuzavretia zmluvy do 30. apríla mesto zahajuje územné konanie na celý areál
priemyselného parku.
Na konci tohto programového bodu z radu prítomných občanov prehovoril Ing. Rácz
k témam rekonštrukcia chodníkov, príprava na turistickú sezónu, neporiadok na
sídliskách, atď.
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13.

Záver
Pán primátor poďakoval za diskusné príspevky a ukončil rokovanie.

Uznesenie č. 2-MsZ/2008
zo dňa 14.4.2008

1.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
správu primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta

2.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
1. Mestské zastupiteľstvo vyslovuje súhlas s celoročným hospodárením mesta
Veľký Meder za rok 2007 bez výhrad
2. Schodok z roku 2007 vo výške 9.408.161,91,-Sk sa vykryje z rezervného
fondu

3.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Mestského kultúrneho strediska
vo Veľkom Mederi za rok 2007

4.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
1.

ročnú účtovnú závierku Termál s.r.o. za rok 2007

2.

nasledovný spôsob použitia čistého zisku v celkovej
13.942.646,81-Sk takto:
• povinný prídel do rezervného fondu vo výške 697 132,-Sk

výške
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•
•
•

5.

prídel do sociálneho fondu vo výške 500.000,-Sk
prídel do investično – rezervného fondu vo výške 5.500.000,-Sk
zvýšenie základného imania Spoločnosti vo výške 7.000.000,-Sk
v súlade s nasledujúcim bodom tohto rozhodnutia
na ďalší rozvoj Spoločnosti ako nerozdelený zisk vo výške
245.514,81-Sk.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

berie na

vedomie

správu o inventarizácii majetku mesta k 31.12.2007

6.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Veľký Meder .

7.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 75 – o poskytovaní
opatrovateľskej služby

8.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi

9.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

berie

n a v e d o mi e

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2007
b/

schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2008

-910.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Odmenu primátorovi mesta za 1.štvrťrok 2008 vo výške 26,7 % zo súčtu platov
za uplynulé obdobie 1.štvrťrok 2008 .
Odmena v roku 2008 sa bude priznávať štvrťročne .

b/

schvaľuje
odmenu hlavnému kontrolórovi mesta za 1.štvrťrok 2008 vo výške 16,3 %
zo súčtov platov za uplynulé obdobie 1.štvrťrok 2008.
Odmena v roku 2008 sa bude priznávať šrvrťročne .

11.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

12.

1.

Začatie obstarávanie zmien a doplnkov územného plánu mesta.

2.

Odstránenie stavby „rodinný dom, sklady“ (Obecný dom) na parcele
číslo 35/3, 35/4 a 35/5, v kat.území Ižop.

3.

Odstránenie stavby „sklady“ na parcele číslo 4208/1 a 4208/6,
v kat.území Veľký Meder.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

13.

schvaľuje

schvaľuje
1.

delegovanie Ing. Alexandra Néveriho do rady školy OA a Gymnázia
s vjm vo Veľkom Mederi na nové funkčné obdobie

2.

delegovanie MUDr. Alžbety Vrezgovej do rady školy Špeciálnej školy
vo Veľkom Mederi na nové funkčné obdobie

3.

delegovanie MUDr. Alžbety Vrezgovej a Ing. Alexandra Néveriho do
rady školy ZŠ Bélu Bartóka s vjm vo Veľkom Mederi na nové funkčné
obdobie .

Mestské zastupiteľstvovo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
1.

predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra
vzdelávania, z programu ROP, na realizáciu projektu „Rekonštrukcia
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a modernizácia základnej školy J. A. Komenského “ , ktorý je
realizovaný pre „Základná škola Jána Amosa Komenského, Námestie
B. Bartóka 497/20, Veľký Meder“ a ktorý je v súlade s Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Veľký Meder, a v súlade
s dokumentom: Koncepcia rozvoja škôl a školských zariadení a
optimalizácia ich siete v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Veľký
Meder do roku 2015.

14.

2.

zabezpečenie realizácie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia
základnej školy J. A. Komenského“ po schválení
žiadosti o NFP,

3.

financovanie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy J.
A. Komenského“ vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na
projekt t.j. vo výške 906.498,- Sk
(slovom deväťstošesťtisícštyristodeväťdesiatosem slovenských korún).

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
stavbu „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ J.A.Komenského na pozemku č.p.
1/3 k.ú. Veľký Meder“

15.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

súhlasí
so začatím spolupráce so SENSOR, spol. s.r.o. Nobelova 34, Bratislava na
úseku rekultivácie skládky odpadov

16.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
1.

Bc. Vendela Szabóa za člena komisie športu a mládeže mestského
zastupiteľstva

2.

Bc. Imricha Mikosa za člena finančnej komisie mestského
zastupiteľstva
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17.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

zriaďuje
komisiu na administratívnu prípravu poradovníkov na byty v zložení
Dénes Mikóczy, Ing. Zsigmond Raffay, MUDr. Alžbeta Vrezgová, Ing.Helena
Kucseraová, Ildikó Laposová .

18.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
zbúranie časti stavby, múr okolo fontány na Nám. B. Bartóka .

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ing. Ladislav Rudický, PhD.
primátor mesta

Ladislav Dobis
Daniel Csepi
––––––––––––––––––
overovatelia zápisnice

Ing. Helena Kucseraová
prednosta úradu

