Zápisnica
napísaná z príležitosti 5. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
zo dňa 6.9.2010

Predsedajúci :

Ing.Ladislav Rudický, PhD.

Overovatelia zápisnice :

Ing. Arpád Bartalos
Dénes Mikóczy

Prítomní :

podľa prezenčnej listiny

Zapisovateľ :

Ing. Ladislav Jankó

1./

Otvorenie, kontrola uznesení
Pán primátor privítal poslancov a pozdravil prítomných občanov. Konštatoval, že
zasadnutie je uznášaniaschopné. Navrhol plánovanú správu riaditeliek ZŠ prerokovať
skôr ako bod č. 4.
Tento jeho návrh a program rokovania bol schválený.
Ing. Bartalos navrhol vypočuť si správu konateľov TK o splnení úlohy : vytvoriť
rezervný fond.
Návrhová komisia bola schválená v zložení Ing. Zoltán Dömény a Daniel Csepi.
Za overovateľov zápisnice pán primátor vymenoval Ing. Bartalosa a p. Mikóczyho.
Kontrolu plnenia schválených uznesení (príloha č. 1) komentovala autorka
Ing. Katarína Bugárová, hlavná kontrolórka mesta.
Pán Dobis upozornil na niektoré pravopisné chyby a že pri niektorých trojmesačných
lehotách nie je uvedený začiatok plynutia.
Predloženú správu zastupiteľstvo vzalo na vedomie (11 - 0 - 0).

2./

Správa primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta
Pán primátor informoval, že príprava CMZ a ZŠ slov. je v štádiu podpisu a zahájenia
prác.
V Kapuvár sa slávnostný podpis všetkých zakladateľov PRO COMITATu uskutoční
7.9.2010.
Čaká sa tiež na podpis s Kapuvárom ohľadne realizácie Inkubátora pre podnikateľov
vo Veľkom Mederi a s Mosonmagyaróvárom na likvidáciu čiernych skládok odpadov.
O štádiu schvaľovania projektov na Polikliniku a VO momentálne nemá informácie.
Konštatoval, že Svätoštefanské dni boli oslávené na úrovni a poďakoval každému
organizátorovi, ktorí svojou prácou prispeli k úspešnému zvládnutiu.

-2Pán primátor poďakoval za iniciatívu Dr. Cyprichovej a Ing. Néveriho vyhlásiť
zbierku postihnutých povodňami. Poďakoval aj miestnym spoločenským organizáciám
za vykonané aktivity.
Informoval, že koordinátorom zbierky bol Ing. Jankó a že vecná zbierka v réžii TSM
bola odovzdaná v spolupráci s organizáciou Človek v ohrození v Prievidzi pre
hornonitriansku oblasť.
Zásielku odprevádzal náš redaktor, p. Kmeť a boli prítomné aj iné médiá.
Pán primátor prečítal ďakovný list z Prievidze.
Z najväčších problémov spomenul havárie kanalizácie na viacerých miestach,
z ktorých najzávažnejšia na Kurtaserskej ul. stále nie je odstránená, nakoľko vodárne
riešia ešte súrnejšie prípady v povodňami postihnutých oblastiach.
Pán primátor informoval, že zajtra sa podpíše dohoda v Kapuváry o schválenej účasti
nášho mesta v Európskom zoskupení územnej spolupráce. Ďalšími účastníkmi z okolia
sú Okoč, Gabčíkovo a Dun. Streda.
Ohľadne príprav na nový školský rok pán primátor konštatoval, že predpísané
používanie štátnych symbolov bolo zabezpečené.
Informoval, že nás navštívil primátor Székesfehérváru s návrhom spolupráce
v určitých projektoch, že o výstavbu fotovoltážnej elektrárne v priemyselnom parku sa
nakoniec nikto neprihlásil a že výstavba TESCA v našom meste je definitívne
schválená.
Reagujúc na otázku pána Bobkoviča pán primátor ubezpečil, že rekonštrukcia ZŠ slov.
bude prebiehať tak, aby nerušili vyučovanie.
Pán Néveri požiadal o informáciu aj o finančnej zbierke. Ing. Jankó uviedol, že
finančná zbierka bola predĺžená do 30. augusta, že na účte je momentálne vyše
1 300 eur a že niektorá spoločenská organizácia odovzdá urny až v priebehu tohto
týždňa, potom suma bude poukázaná na účet jednej charitatívnej organizácie, ktorá
má dostatok informácií k jej účelnému použitiu.
Správa primátora mesta bola schválená (11 - 0 - 0).

3./

Interpelácie poslancov
Pán Dobis pripomenul interpeláciu z predchádzajúceho zasadnutia ohľadne smetia
v okolí OD COOP a v centre mesta, ktorá sa dodnes neriešila, ďalej sťažnosť na
mládež rušiacu nočný kľud a verejný poriadok pri paneláku č. 177 na Ružovej ul.
a sťažnosť na hlučnú hudbu na ul. Sv.Štefana.
Pán primátor údajný neporiadok v centre mesta prisľúbil skontrolovať osobne, pán
Lukács, náčelník MP informoval, že okolie paneláku č. 177 chodia pravidelne
kontrolovať, za posledné tri mesiace 53 krát a z toho na základe oznámenia len 3-4
krát.
Z ul. Sv.Štefana v tomto roku neevidujú ani jednu sťažnosť.

-3Pán primátor dodal, že predmetné reštaurácie boli povolené a zriadené už dávnejšie,
teraz vieme len určovať otváraciu dobu.
Pán Bobkovič upozornil na to, že bezdomovci obsadili park v centre mesta a okolie
BILLY.
Pán Dobis konštatoval, že samospráva mesta prijala už 110 VZN, ale tie sa nedodržujú
prísne, hlavne čo sa týka parkovania na verejnom priestranstve.
Na otázku Ing. Néveriho Ing. Kucseraová, prednosta úradu informovala poslancov, že
náš pôvodný projekt cyklistickej trasy Ižop - Veľký Meder - Okoč bol začlenený do
regionálneho projektu, pripravuje sa už stavebná dokumentácia, konkurz na
dodávateľa sa rieši tiež v rámci prihraničného regionálneho projektu.
Ildikó Laposová poukázala na výtlky miestnej komunikácie v okolí autobusovej
stanice a na absenciu prechodu pre chodcov.
Reagujúc na jej ďalšiu poznámku ohľadne vyložených predmetov k popolníkom pán
primátor upozornil, že ešte nebolo vyhlásené jesenné upratovanie.
Na podnet Ing. Bartalosa pán primátor informoval, že ohľadne havárie kanalizácie na
Kurtaserskej ulici rokoval s generálnym riaditeľom ZsVS a požiadal ho o zaslanie
harmonogramu opráv pre celé mesto.
Prepadnutý chodník na Komárňanskej ulici bude opravený v rámci záručnej doby.
Pán Dobis požiadal informáciu ohľadne štyroch otázok položených poslancami SMK
vo veci splácania úverov a záväzkov voči mestu TERMÁL s.r.o. Pán primátor
informoval, že písomnú odpoveď zaslal týmto poslancom. Ing. Néveri dodal, že nie sú
všetky údaje kompletné, preto až po doplnení budú informovať verejnosť.
Ing. Dúžiková poznamenala, že platobné povinnosti termálneho kúpaliska voči mestu
za minulý rok obsahuje vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a v tomto roku sú
splatné až v októbri.
Pán Bobkovič požiadal okliesniť stromy na Sídl.M.Corvina a zlikvidovať topole pri
paneláku č. 1580,1581.
Ing. Dömény sa opýtal na riešenie parkovania pri ZŠ - OAG. Pán primátor informoval,
že projekt je hotový, je to otázkou len financií. Ing. Néveri dodal, že projekt možno
rozdeliť na 7-8 etáp a bude navrhovať riešiť to po etapách.
4./

Správa riaditeľov škôl
Riaditeľka ZŠ B. Bartóka s vyuč.jazykom maďarským, Mgr. Erzsébet Sebö
a riaditeľka ZŠ J.A.Komenského, Mgr. Mária Estergajošová informovali poslancov
o pripravenosti základných škôl v našom meste na nový školský rok. Informovali
o počtoch detí, tried, počtoch zamestnancov, o záujmových krúžkoch a o spracovaní
nového pedagogického programu ako aj o technickej pripravenosti školských
priestorov.

-4Na otázku p. Dobisa informovali, že školské zariadenia vždy dodržali už aj predtým
najprísnejšie úsporné opatrenia.
Predložené správy zastupiteľstvo vzalo na vedomie (11 - 0 - 0).
5./

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 109 - vyhradenie plôch na
vylepovanie predvolebných plagátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku
2010
Predložení písomný materiál (príloha č. 2) krátko komentoval spracovateľ,
Ing. Ladislav Jankó.
Materiál bol schválený bez diskusie (11 - 0 - 0).

6./

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 110 - Štatút mesta Veľký Meder
Predložený písomný materiál (príloha č. 3) krátko komentoval spracovateľ,
Ing. Ladislav Jankó. Informoval, že od apríla 2010 platí novela zákona o obecnom
zriadení, ktorej niektoré ustanovenia bolo treba zapracovať aj do samosprávnych
predpisov do konca septembra.
Materiál bol schválený bez diskusie (11 - 0 - 0).

7./

Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
Predložený písomný materiál (príloha č. 4) krátko komentoval spracovateľ,
Ing. Ladislav Jankó. Tento predpis bolo potrebné prepracovať taktiež v dôsledku
novely zákona o obecnom zriadení.
Materiál bol schválený bez diskusie (11 - 0 - 0).

8./

Informatívna správa odpadového hospodárstva za 1. polrok 2010
Predložený písomný materiál (príloha č. 5) komentoval spracovateľ PaedDr. Tamás
László.
Pán primátor reagujúc na otázku p. Csepiho informoval, že zber organického odpadu
ešte nevieme riešiť, ale jesenný zber konárov zabezpečíme aj v tomto roku.
Materiál zastupiteľstvo vzalo na vedomie (11 - 0 - 0).

-59./

Správa o údržbe sadov a parkov
Predložený písomný materiál (príloha č. 6) komentoval spracovateľ, Ing. Karol Varga.
Informoval, že s fy FK PARK Komárno je uzavretá zmluva na 4 roky, zatiaľ je
spolupráca pružná, mestskú časť Ižop udržuje fy Garden.
Na otázky poslancov odznela informácia, že výkony záhradníckej firmy sú pravidelne
kontrolované, že Srbský cintorín udržuje mesto za úhradu od veľvyslanectva, že okraje
Medveďovskej cesty udržuje mesto po dopravnú značku označujúcu koniec mesta a že
pre MŠK kosia na základe osobitnej objednávky.
Materiál zastupiteľstvo vzalo na vedomie (11 - 0 - 0).

10./

Vyhodnotenie príjmov a výdavkov mesta Veľký Meder k 30.6.2010
Predložený písomný materiál (príloha č. 7) komentoval spracovateľ, Ing. Zuzana
Dúžiková.
Pán Dobis konštatoval, že súčasnú ekonomickú situáciu nespôsobilo ani zastupiteľstvo
ani nie je chybou úradu.
Spomenuté úsporné opatrenia mesta samozrejme nevyriešili túto situáciu, ale je
potrebné v nich pokračovať. Východisko vidí v realizácii plánovaných kapitálových
príjmov.
Materiál zastupiteľstvo vzalo na vedomie (11 - 0 - 0).

11./

Majetkoprávne operácie
Ing. Eva Kázmérová predložila návrh na odpredaj 93 m2 pozemku pre Juraja Nagya za
účelom dodatočného majetkoprávneho usporiadania. Tento návrh bol tajným
hlasovaním schválený (8 - 3).
Návrh zmluvy s firmou Scalan s.r.o. bol po krátkej diskusii stiahnutý z programu
rokovania. Pán primátor požiadal diskutujúcich, aby do ďalšieho zasadnutia predložili
svoje konkrétne návrhy, hlavne v súvislosti s predčasným vypovedaním zmluvy.
Ing. Kázmérová ďalej predložila zmenené znenie uznesenia č. 4-MsZ/2010-8/a/8
ohľadne kúpy pozemku pre obslužnú komunikáciu pri priemyselnom parku.
Tento návrh bol schválený (11 - 0 - 0).
Na konci tohto programového bodu zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu
prednostu MsÚ o zrušení verejnej súťaže podľa uznesenia MsZ č. 4-MsZ/2010-8/a/1
(11 - 0 - 0).
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12./

Voľné návrhy, diskusia
Ing. Jankó predložil návrh v zmysle § 9 volebného zákona na určenie volebných
obvodov a počtu poslancov na volebné obdobie 2010 - 2014.
Podľa predloženého návrhu by bol zachovaný súčasný stav : 2 volebné obvody a 12+1
poslancov.
Predložený návrh bol schválený (11 - 0 - 0).
Ing. Dúžiková predložila návrh na zabezpečenie financovania stavby 24 b.j. bankovou
zárukou z Dexia banky Slovensko vo výške 735 829,95 eur.
Tento návrh bol schválený (11 - 0 - 0).
Odmenu primátorovi mesta a hlavnému primátorovi mesta za II. štvrťrok určili
poslanci tajným hlasovaním a schválili vo výške : primátorovi 14,54% (11 - 0 - 0)
hl.kontrolórovi 11,36% (11 - 0 - 0).
Ing. Bartalos požiadal Ing. Dobis Ildikó o odpoveď na otázku ohľadne doplnenia
rezervného fondu spoločnosti, položenú v úvode zasadnutia.
Otázku zodpovedal pán Mikóczy a uviedol, že tie peniaze majú k dispozícii na účte,
rezervný fond bude doplnený do 10. septembra a výpis zašlú predsedovi DR.
Zastupiteľstvo o tejto správe už nehlasovalo.
Ing. Néveri poukázal na to, že prevádzkovanie telocvične T-18 je pre MŠK veľmi
nákladné a navrhol zaobstarať si projekt na úsporný vykurovací systém a na výmenu
okien a pod. Požiadal o poverenie spracovať návrh riešenia.
Pán primátor vyslovil súhlas, len nevidí reálne zdroje financovania.
Dohodlo sa, že do konca roka Ing. Néveri predloží návrh v rámci prípravy rozpočtu
mesta na budúci rok.
Pán Csepi dodal, že už len sporením na spotrebe plynu by mohli vykryť náklady na
projekt.
Prítomní občania sa do diskusie nezapojili.

13./

Záver
Pán primátor poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.

Ing. Ladislav Rudický, PhD.
primátor mesta
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UZNESENIE č. 5-MsZ/2010
zo dňa 6.9.2010
1. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
správu primátora mesta Veľký Meder o činnosti orgánov samosprávy mesta

b/

berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva vo Veľkom
Mederi

2. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 109 – Vyhradenie plôch
na vylepovanie predvolebných plagátov pre voľby do orgánov samosprávy
obcí v roku 2010 .

3. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 110 – Štatút mesta
Veľký Meder .

4. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi .

5. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

berie na vedomie
Informatívnu správu odpadového hospodárstva mesta Veľký Meder za
1.polrok 2010

6. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

berie na vedomie
Správu o údržbe sadov a parkov v meste Veľký Meder

-87. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

berie na vedomie
Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Veľký Meder
k 30.06.2010

8. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

berie na vedomie
správu riaditeľov ZŠ Bélu Bartóka s VJM a ZŠ J.A. Komenského
o pripravenosti na nový školský rok .

9. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

b/

schvaľuje
1.

Odpredaj nehnuteľnosti v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, t.j. prevod majetku mesta v prípade
hodného osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhodne min.
trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov, a to pozemku
s parcelným číslom 3696/119 o výmere 93 m2 druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria v katastrálnom území Veľký Meder (Ulica Ružová)
pre Juraja Nagya, Tichá 2082/124, Veľký Meder za účelom
dodatočného majetkovoprávneho usporiadania pozemku za cenu 6
Eur/m2. Kúpna zmluva musí byť uzavretá do 3 mesiacov. K uzavretiu
kúpnej zmluvy je potrebné predložiť súhlas od matky príp. súrodencov.

2.

Zmenu uznesenia č. 4-MsZ/2010 zo dňa 28. 06. 2010 bod č. 8/a/8 na
uznesenie „Kúpu nehnuteľností, pozemkov v katastrálnom území
Veľký Meder za účelom výstavby priemyselného parku, časti SO-02
obslužná komunikácia PP a SO-03 rozšírenie a úprava cesty I/63, podľa
Geometrického plánu č. 30079900-34/2010 zo dňa 12. 05. 2010 za
cenu určenú znaleckým posudkom č. 64/2010 zo dňa 28. 06. 2010, č.
65/2010 zo dňa 25. 06. 2010, č. 66/2010 zo dňa 25. 06. 2010.

berie na vedomie
informáciu prednostky MsÚ (organizátorka súťaže) o priebehu súťaže v zmysle
uznesenia č. 4-MsZ/2010 zo dňa 28. 06. 2010 bod č. 8/a/1, odporúčanie
komisie pre posúdenie súťažných návrhov v znení protokolu o vyhodnotení
obchodnej verejnej súťaže a záverečné vyhodnotenie výsledkov súťaže zo
strany vyhlasovateľa v zmysle §286 ods. 1 Obchodného zákonníka

-910. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

určuje
podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí v znení neskorších predpisov, že
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi vo volebnom období 2010 - 2014
bude mať 13 poslancov, ktorí budú zvolení vo 2 obvodoch.
Vo volebnom obvode č. 1, ktorý zahŕňa volebné okrsky č. 1 - 7 bude zvolených
12 poslancov.
Vo volebnom obvode č. 2, ktorý zahŕňa volebný okrsok č. 8 ( Ižop) bude
zvolený 1 poslanec.

11. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje

zabezpečenie úveru zo ŠFRB na stavbu " Novostavba bytového domu s 24 b.j."
bankovou zárukou z Dexia banky Slovensko a.s. vo výške 735.829,95 Eur a jej
zabezpečenie vlastnou zmenkou mesta.
12. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
odmenu primátorovi mesta za II. štvrťrok 2010 vo výške 14,54 % zo súčtu
platov za uplynulé obdobie II. štvrťrok 2010

b/

schvaľuje
odmenu hlavnému kontrolórovi mesta za II. štvrťrok 2010 vo výške 11,36 %
zo súčtu mesačných platov za uplynulé obdobie II. štvrťrok 2010

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

Dénes Mikóczy
Ing. Árpád Bartalos
----------------------------overovatelia zápisnice

Ing. Helena Kucseraová
prednosta úradu

