Zápisnica
napísaná z príležitosti 1. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 8.2.2017

Predsedajúci :

JUDr. Samuel Lojkovič, primátor mesta

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

Mgr. Ildikó Laposová
Ivan Bobkovič

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

Otvorenie
Pán primátor pozdravil prítomných a konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné
(prítomných 11 poslancov).
Pracovné predsedníctvo bolo schválené v zložení Dénes Mikóczy, Mgr. Zalán Kórósi.
Za overovateľov zápisnice pán primátor určil Mgr. Ildikó Laposovú a Ivana
Bobkoviča.

2.

Predloženie programu rokovania
Pán Dénes Mikóczy navrhol správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti v roku
2016 - bod č.8 posunúť za bod č.3 (iné správy hlavného kontrolóra).
Takto upravený program rokovania bol schválený (11 - 0 - 0).

3.

Kontrola plnenia uznesení MsZ
Mgr. Albert Nagy, hlavný kontrolór mesta predložil písomnú správu (príloha č.1)
o stave plnenia uznesení MsZ.
Ing. Pongrácz navrhol všetky spomenuté uznesenia nesplenené v určenom termíne
prehodnotiť, ideálne ešte kým sú aktuálne.
Predložený materiál zastupiteľstvo vzalo na vedomie (11 - 0 - 0).
Bez diskusie sa vzala na vedomie aj ďalšia správa hlavného kontrolóra (príloha č.2)
o finančnej kontrole - vyúčtovanie dotácií (11 - 0 - 0).

4.

Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2016
Predložená písomná správa hlavného kontrolóra (príloha č.3) bola schválená bez
diskusie (11 - 0 - 0).

-25.

Správa primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta
Pán primátor informoval, že dňa 15.decembra sa slávnostne odovzdala cena Pro Urbe
za rok 2016 pre pána Jánosa Matusa, v decembri sa konala výročná schôdza Klubu
dôchodcov v Ižope.
Oskár Patasi sa po diskvalifikácii víťaza stal majstrom sveta vo vzpieraní seniorov,
19. decembra sa konala schôdza organizácie Cestovného ruchu Žitného ostrova,
30. decembra sa zorganizoval tradičný koncoročný beh teraz pri termálnom kúpalisku,
čo sa tešilo veľkému úspechu a rekordnej účasti.
7. januára v organizácii IQUS sa konal krst knihy L.Vargu o histórii Ižopu, 12.januára
sa stretol so všetkými zložkami hasičov aj z Ižopu a 13.januára sa zúčastnil na
prednáške náčelníka OR PZ o stave nehodovosti a riešenia zločinov ako aj podvodov
na úkor dôchodcov.
Pán primátor dodal, že sa postupne rozširuje klientela - záujemcovia o napojenie na
mestský centrálny pult ochrany.
Dňa 14.januára v rámci osláv Dňa maďarskej kultúry v Padáni bol vyznamenaný
Mgr.László Varga za spracovanie dejín Žitného ostrova.
Na schôdzi MAS Podunajsko v Dolnom Štáli sa rokovalo o plánovaných investiciách.
Dňa 21.januára sa konala výročná schôdza organizácie IQUS, kde sa dozvedel, že
v uplynulom roku zorganizovali vyše 20 akcií.
Dňa 26.januára sa naše mesto a termálne kúpalisko zúčastnilo medzinárodnej výstavy
cestovného ruchu v Bratislave.
Pán primátor informoval o úspešnom projekte, v rámci ktorého sme získali 200 000,-€
na zateplenie budovy mestského úradu.
Bohužiaľ rekonštrukciu strechy nezaradili do oprávnených nákladov, preto v ďalšej
časti zasadnutia požiada o schválenie finacovania aj týchto nákladov.
Práce na niektorých investíciách (parkoviská) bolo treba prerušiť kvôli počasiu.
Zástupca primátora, pán Dénes Mikóczy doplnil správu pána primátora o snahách
vytvoriť bezpečné mesto, v záujme toho, ale aj všeobecnej informovanosti
obyvateľstva sa zavádzajú nové technológie ako napr. zverejnenie informácií, výziev
a aktualít prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo náramky s GPS koordináciou
a výstražnými funkciami pre dôchodcov.
Pán primátor na záver informoval, že po zriadení svetelnej signalizácie na
železničnom priechode medzi Dolným Štálom a Topoľníkmi sa odkloní kamiónová
doprava z nášho mesta.
Správu primátora mesta zastupiteľstvo vzalo na vedomie (11 - 0 - 0).

6.

Interpelácie poslancov
Mgr. Zalán Kórósi poukázal na nedisciplinovanosť majiteľov psov predovšetkým na
sídliskách a vyzval uplatniť sankcie podľa VZN mesta.
Ing. Kristína Pivodová, vedúca odd. životného prostredia informovala, že budú
zriadené na sídliskách Ecodog toalety.

-3Odpovedajúc Ing. Néverimu pán primátor informoval, že podpisu zmluvy
s p.Kálnokym o prevode budovy na Jahodovej ulici prekáža ťarcha zapísaná cca pred
15 rokmi kvôli vtedajšej rekonštrukcii budovy. Rieši to na úrovni ministerstva.
Ing. Pongrácz navrhol na hlavnej ceste č.63 viac zviditeľniť prechody pre chodcov,
pretože ich vodiči často nerešpektujú.
Mgr. Laposová informovala, že sa v sobotu konal fašiangový ples malých detí
v organizácii Manóház.
Požiadala ďalej opakovane dokončiť oplotenie premiestneného ihriska na
Sídl.M.Corvina. Neakceptovala vysvetlenie p.Polgára, že ten plot momentálne, keď sa
ihrisko aj tak nepoužíva, slúži na oplotenie stavby parkoviska.
Pán Bobkovič navrhol na hlavnej ceste zriadiť semafóry a upozornil, že oprava
poškodenej cesty pred kultúrnym domom už neznesie odklad.
Navrhol ďalej psíčkarom rozdávať sáčky na likvidáciu výkalov.
Pán Mikóczy informoval, že Slovenská správa ciest písomne prisľúbila na jar opravu
cesty č.63 od kultúrneho domu až po Kúpeľnú ulicu.

7.

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta
Pán primátor zdôraznil, že predložený materiál (príloha č.4) je dôkazom prísnych
podmienok hospodárenia s verejnými financiami v samospráve.
Mgr. Kórósi navrhol v § 7 ods.1/e doplniť názov komisie „finančná a správy
mestského majetku“.
Takto doplnený materiál zastupiteľstvo schválilo (12 - 0 - 0).

8.

Návrh VZN č.1/2017 o výške a spôsobe úhrady o určení výšky príspevku na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia so sídlom na území mesta Veľký Meder na rok 2017
Pán zástupca primátora predložil písomný materiál (príloha č.5) spracovaný
referentkou školstva Lianou Bzdúchovou s komentárom, že je potrebné každoročne
aktualizovať v zmysle zákonnej úpravy.
Ing. Pongrácz navrhol prehodnotiť aj druhé VZN o určení príspevku zriaďovateľa na
čiastočnú úhradu nákladov v školách.
Predložené VZN č.190 bolo schválené (12 - 0 - 0).

9.

Poradovník investičných akcií mesta v roku 2017
Pán primátor predložil návrh spoločnej komisie (príloha č.6).

-4Pán Mikóczy dodal, že úradný návrh bol prehodnotený v spomenutej komisii
a prediskutovaný na prípravom zasadnutí. Samozrejme ak budú k dispozícii ďalšie
finančné prostriedky bude možné tento zoznam rozšíriť.
Pán primátor konštatoval, že do predloženého zoznamu sa už nezmestila oprava
strechy na Jahodovej ulici, bude treba hľadať iné riešenie ako aj na rekonštrukciu
verejného WC v parku a na kotolňu za poliklinikou. Zo zoznamu ako neaktuálne bola
vyškrtnutá rekonštrukcia cesty k Edscha na Táborskej ulici.
Pán Ivan Polgár predniesol prezentáciu (príloha č. 9) o stave chodníkov v meste
s návrhom na rekonštrukciu najhorších úsekov o dĺžke cca 7 km.
Na otázku Ing.Pongrácza doplnil, že navrhnutých 120 000,-€ na tento rok môže stačiť
na cca 2,5 km úseku.
Túto čiastku na chodníky odporúčal schváliť aj Mgr.Kórósi.
Ing. Pongrácz by očakával od úradu konkrétne čísla ohľadne rekonštrukcie
jednotlivých úsekov.
V diskusii Ing.Néveri pochválil prezentáciu p.Polgára a konštatoval, že podľa toho by
sa za 3 roky mohli dať chodníky do poriadku.
Na konci diskusie pán Bobkovič požiadal hlasovať o poradí rekonštruovaných úsekov
chodníkov.
Predložený spoločný návrh investícií bol schválený (12 - 0 - 0).

10.

Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v roku 2017
Pán primátor informoval, že žiadosti bolo potrebné predložiť do konca októbra a že
samozrejme mesto nemôže každému vyhovieť, predložený návrh (príloha č.7) sa
predkladá v úhrnnej sume 93 000,-€.
Zároveň vyzval spoločenské organizácie využiť finančné dotácie ponúknuté v rôznych
grantoch.
Mgr. Kórósi informoval, že návrh vznikol na základe pripomienok finančnej
a kultúrnej komisie, ale boli vypočuté aj pripomienky športovej komisie a správa
hlavného kontrolóra o disciplíne vyúčtovania minuloročných dotácií.
Požiadal organizácie nabudúce uviesť do žiadostí len reálne potreby.
Pán Bobkovič uviedol, že má pripravené uznesenie na zmenu Rokovacieho poriadku
komisíí, aby športová komisia bola automaticky prizvaná na prehodnotenie žiadostí
o dotácie.
Predložený návrh na rozdelenie dotácií bol schválený (12 - 0 - 0).

11.

Majetkoprávne operácie
Návrhy uznesení predložené Ing. Evou Kázmérovou, vedúcou finančného oddelenia
MsÚ boli schválené :

-5- č. 9/a/1 - zmena Uznesenia č. 7-MsZ/2014-16/a/1
- č. 9/a/2 - zmena Uznesenia č. 7-MsZ/2014-16/a/2
- č. 9/a/3 - výmena strešnej krytiny MsÚ
- č. 9/a/4 - rozpočtové opatrenie (+ 48 167,-€)
- č. 9/a/5 - rozpočtové opatrenie (+ 80 000,-€)

12.

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

Voľné návrhy
Pán primátor informoval, že ako už pred rokom oznámil, prerušil spoluprácu so
spoločnosťou Arrabona EGTC, k riadnemu zrušeniu členstva je však potrebné
predložiť uznesenie schválené zastupiteľstvom.
Predložené uznesenie o zrušení členstva v spoločnosti Arrabona EGTC bolo schválené
(10 - 1 - 1).
Pán primátor predložil návrh zmluvy na spoluprácu mestskej polície s obcou
Brestovec pri prevádzkovaní signalizačných zariadení.
Predložený návrh uznesenia (príloha č.8) bol schválený (11 - 0 - 0).
Schválený bol aj návrh uznesenia č.12/a pána Ivana Bobkoviča na doplnenie
Rokovacieho poriadku komisií (12 - 0 - 0).
Pán Ivan Polgár predniesol prezentáciu o problematike biologického odpadu
a povinnostiach mesta (príloha č. 10)
Ing. Kristína Pivodová, vedúca odd. životného prostredia dodala, že táto povinnosť
separovania biologického odpadu trvá až od roku 2010.

13.

Diskusia
Ing. Pongrácz poukázal na problémy so separovaním odpadu na sídliskách.
Konštatoval, že zabezpečenie potrebných zariadení je povinnosťou mesta,
prevádzkovanie by však bolo treba preniesť na vlastníkov - správcov bytových domov
- tým by sa znižovali náklady mesta.

14.

Záver
Pán primátor informoval o novom poradovníku Transparency International Slovensko
- teraz o obecných periodikách. Konštatoval, že u nás bez ohľadu na názor
Transparency International Hlásnik je o občanoch a slúži občanom.
Dodal ďalej, že prípravné zasadnutie 2.riadneho zasadnutia vzhľadom na oslavy
k 15.marcu sa bude konať už 14.marca.

-6Pán Polgár informoval, že hovoril s ministrom dopravy o vyznačení názvov
železničných staníc aj v maďarskom jazyku a dostal takú informáciu, že na našej
stanici sa to vyznačí v druhom kole, teda v budúcom roku.
Pán primátor poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JUDr. Samuel Lojkovič
primátor mesta

