Zápisnica
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nesvadoch
konaného dňa 5. 10. 2020 v Nesvadoch.

Zápisnica
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nesvadoch
konaného dňa 5. 10. 2020 v Nesvadoch.
P r í t o m n í : z 12 poslancov MsZ Nesvady bolo prítomných 11 poslancov. Nezúčastnila sa
poslankyňa Ing. Marianna Kesziová.
Prezenčná listina je priložená k zápisnici.
Okrem toho sa zasadnutia zúčastnil Zoltán Molnár – primátor mesta, Ing. Ján Luca – prednosta
úradu, Ing. Ferenczová K. - hlavná kontrolórka mesta, Šuba O. – vedúci odd., RNDr. Litauská –
vedúca ekonomického odd,, Mgr. Šáteková – referent mzdovej agendy, p. Holop – riaditeľ MKS.
P. primátor po zistení uznášaniaschopnosti privítal prítomných a oboznámil poslancov s programom
jednania 24. zasadnutia mestského zastupiteľstva v reči slovenskej aj maďarskej.
Opýtal sa poslancov či majú k programu jednania ďalšie návrhy a pripomienky.
Pretože poslanci k programu jednania nemali ďalšie návrhy ani pripomienky, p. primátor dal
hlasovať o programe jednania zastupiteľstva.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
Do návrhovej komisie boli zvolení: Zoltán Haris, Mgr. Iveta Pinkeová, PhDr. Mária Tóthová.
Za overovateľov zápisnice p. primátor určil: PaedDr. Tibor Molnár, Ing. Juraj Miškovič.
Za zapisovateľku z jednania mestského zastupiteľstva p. primátor určil Bc. Ivetu Bazsóovú.
P. primátor konštatoval, že je prítomných 11 poslancov a mestské zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné.
Poslanci materiál k bodu jednania obdržali v elektronickej forme.
Program:
1/ Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív
2/ Rôzne
3/ Uznesenie
4/ Záver
Jednanie:
Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív
Predkladá: Zoltán Molnár, primátor mesta
Priložený k originálu zápisnice
P. primátor – oboznámil prítomných s predloženým návrhom mesta a zároveň dodal, že v návrhu
uvedené finančné prostriedky budú použité na úhradu výdavkov na výstavbu chodníka od rímskokatolíckeho kostola po termálne kúpalisko. K uvedenému bodu otvoril diskusiu.
JUDr. Haris – osobne doporučuje predložený návrh schváliť.
Pretože iný návrh zo strany poslancov neodznel, p. primátor dal hlasovať o predloženom návrhu
uznesenia k tomuto bodu jednania.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
Rôzne
P. Patakyová – sa pýtala na verejné osvetlenie, ktoré bolo zničené počas nepriaznivého počasia –
zásah bleskom.
Ing. Kelemen – osvetľovacie telesá sú už objednané, nakoľko ide o špeciálne svietidlá ich výroba od
zadania trvá niekoľko týždňov.

Ing. Luca - je to v riešení, požiadal poslancov aby výpadky verejného osvetlenia v meste nahlasovali
na MsU, čo v značnej miere urýchli odstránenie poruchy.
PaedDr. Dibusz - upozornil, že mestský rozhlas na ulici Farské pole a Kalinčiaka nefunguje, žiada o
nápravu. Pýtal sa stav riešenia rekonštrukcie miestnej komunikácie na ul. Parková.
Ing. Miškovič- na predmetnej ulici miestna komunikácia je riešená len spevneným podkladom
odporučil dočasne povrch upraviť makadamom, aby autá minimálne neprechádzali po predmetnej
komunikácii a bolo dodržané umiestnené dopravné značenie.
Uznesenie
P. primátor konštatoval, že body programu dnešného jednania boli prejednané. Napriek tomu sa však
opýtal návrhovej komisie, či má nejaký dodatok k uzneseniu.
JUDr. Haris – iný návrh k uzneseniu návrhová komisia nemá.
P. primátor konštatoval, že uznesenie je platné.
Záver
P. primátor - na záver poďakoval všetkým za účasť a občanom za pozornosť pri TV- obrazovkách
a ukončil 24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nesvadoch.

Uznesenie č. 24/2020
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nesvadoch konaného 5. 10. 2020.
Mestské zastupiteľstvo v Nesvadoch
A/ b e r i e n a v e d o m i e
stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k prijatiu návratnej finančnej výpomoci vo výške 92 166,- €
B/ s c h v a ľ u j e
prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív v celkovej výške 92 166,- € na
výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb
v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 v súlade so zmluvou o návratnej finančnej
výpomoci
Za toto uznesenie z 12 zvolených poslancov bolo prítomných 11 poslancov, z toho za hlasovalo 11
poslancov, proti bolo 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov, t. j. uznesenie bolo schválené
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
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Ing. Ján Luca
prednosta MsÚ

Zoltán Molnár
primátor mesta
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Zapísala: Iveta Bazsóová

