Zápisnica
z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nesvadoch
konaného dňa 25.5.2020 v Nesvadoch.

Zápisnica
z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nesvadoch
konaného dňa 25.5.2020 v Nesvadoch.
Prítomní:
Z 12 poslancov OZ Nesvady bolo prítomných 11 poslancov.
Neprítomný: Zoltán Haris.
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 ekonom.,
Ing. Hengerics.
P. primátor po zistení uznášaniaschopnosti privítal prítomných a oboznámil poslancov s programom
jednania 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v reči slovenskej aj maďarskej.
P. starosta dal o programe jednania zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
Do návrhovej komisie boli zvolení: Ing. Juraj Miškovič, Ing. Zoltán Kelemen, PaedDr. Tibor Molnár.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
Za overovateľov zápisnice p. primátor určil: Mgr. Iveta Pinkeová, PhDr. Mária Tóthová.
P. primátor konštatoval, že je prítomných 11 poslancov a mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Poslanci materiál obdržali v elektronickej aj vytlačenej forme.
Program:
1. Otvorenie zasadania
2. Návrh na schválenie menovania riaditeľa spoločnosti Thermál Nesvady, s.r.o
3. Uznesenie
4. Záver
Jednanie:
1. Otvorenie zasadania
P. primátor privítal poslancov a otvoril jednanie k návrhu na schválenie riaditeľa spoločnosti
Thermál Nesvady s.r.o.
2. Návrh na schválenie menovania riaditeľa spoločnosti Thermál Nesvady, s.r.o
P primátor oznámil, že sa na funkciu riaditeľa spoločnosti prihlásilo 13 uchádzačov, z ktorých 6
spĺňali podmienky zverejneného výberového konania.
So 6 uchádzačmi za prítomnosti poslancov bol vykonaný pohovor, na ktorom uchádzači
prezentovali svoje vízie týkajúce sa termálneho kúpaliska.
Teraz by poslanci mali schváliť návrh primátora na obsadenie funkcie riaditeľa spoločnosti a za
konateľa spoločnosti by bol riaditeľ vymenovaný až po uplynutí trojmesačnej skúšobnej doby.
Do funkcie riaditeľa spoločnosti p. primátor navrhol p. Ing. Balázs Petra z Veľkého Medera
a následne otvoril diskusiu k prednesenému návrhu.
JUDr. Haris – upozornil na skutočnosť, že pokiaľ by sa volil teraz len riaditeľ, konateľom by bol
ako jediný konateľ Ing. Luca, prednosta mestského úradu. Vtedy by riaditeľ neniesol navonok
žiadnu zodpovednosť, ale len Ing. Luca. Nepovažuje to za šťastné riešenie. Opýtal sa Ing. Lucu, či
s takýmto stavom súhlasí.
P. primátor – navrhol túto možnosť z opatrnosti. Nie je určené, na akú dobu by bol len riaditeľ.

Ing. Luca – otázka hmotnej zodpovednosti riaditeľa a konateľa bude musieť byť osobitne riešená.
JUDr. Haris Jozef – zákonom Ing Luca bude len konateľom a bude za všetko zodpovedný jedine
on. Je to vážna vec, pokiaľ bude len jeden konateľ spoločnosti.
P. primátor – potom je potrebné schváliť riaditeľa aj konateľa spoločnosti.
Ing. Luca – alebo stanoviť, že konateľ resp. riaditeľ môže konať len na základe dvoch podpisov
a to riaditeľa aj konateľa.
Ing. Kelemen – otázku konateľa preto navrhol riešiť tak, lebo nepoznáme ešte vôbec kandidátov.
Preto je naozaj potrebné podpisovať dokumenty 2 podpismi.
Ing. Luca – v zmysle stanov spoločnosti dokumenty nemusia obsahovať 2 podpisy.
JUDr- Haris – navrhol do uznesenia doplniť schválenie zmeny stanov spoločnosti s tým, že
dokumenty podpisujú obidvaja konatelia.
Ing. Luca – teraz sa teda musí schváliť nielen riaditeľ ale aj konateľ.
Poslanci s návrhom Ing. Lucu súhlasili.
Poslanci k prednesenému návrhu primátora na obsadenie funkcie Ing. Balázs Petrom nemali
pripomienky a iné návrhy.
P. primátor dal hlasovať o svojom návrhu na obsadenie funkcie riaditeľa a konateľa spoločnosti.
Hlasovanie: za 1 poslanec- Ing. Miškovič, l0 poslanci sa zdržali hlasovania.
Návrh p. primátora na obsadenie funkcie riaditeľa a konateľa Thermál Nesvady s.r.o. poslanci
neschválili.
P. primátor vyzval poslancov, aby predniesli svoj návrh.
JUDr. Haris – poslanci navrhujú do funkcie riaditeľa a konateľa spoločnosti navrhujú schváliť
Ing. Decsi Attilu z Kolárova.
P. primátor – pripomenul, že tento kandidát môže nastúpiť až o 2 mesiace a čo do tej doby.
Kúpele budú bez riaditeľa. Ako to poslancom oznámil, akceptovať môže len dvoch kandidátov.
JUDr. Haris – keby Ing. Decsi mal mandát, je to jeho problém ako nástup vyrieši. Poslanci do
funkcie riaditeľa navrhovali aj p. Klucha, ale p. primátor sa vyjadril, že pre neho je
neakceptovateľný z dôvodu pružnej pracovnej doby, len 2-3 dni v týždni.
P. primátor – osloví teda p. Decsiho.
JUDr. Haris – musí mať mandát, to znamená že je potrebné mu doručiť uznesenie z dnešného
zasadnutia.
PaedDr. Dibusz – sa opýtal p. primátora prečo navrhol p. Balázsa do tejto funkcie a či si vie
predstaviť spolupráci aj s p. Decsim.
P. primátor – po prezentácii poslanci sa vyjadrili v tom smere, že by bolo dobré keby riaditeľom
bol človek, ktorého poznáme. Vtedy sa vyjadril, že p. Balázsa osobne ako človeka nepozná.
Iná otázka, pripomienka ani návrh zo strany poslancov neodznel, p. primátor dal hlasovanie
o schválení Ing. Decsiho do funkcie riaditeľa a konateľa Thermál Nesvady s.r.o.
Hlasovanie: 10 poslanci hlasovali za, 1 poslankyňa sa zdržala – PhDr. Tóthová.
3. Uznesenie
P. primátor konštatoval, že dnešný bod uznesenia bol odsúhlasený a preto považuje uznesenie z 18.
zasadnutia mestského zastupiteľstva za schválené. Napriek tomu sa však opýtal návrhovej komisie, či má
nejaký dodatok ku schválenému uzneseniu.
Ing. Miškovič – iný návrh k uzneseniu návrhová komisia nemá a považuje uznesenie zo zasadnutia za
schválené.
P. primátor konštatoval, že uznesenie je platné.

Uznesenie č. 18/2020
z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nesvadoch
konaného 25.5.2020.
Mestské zastupiteľstvo v Nesvadoch
A/ b e r i e n a v e d o m i e
návrh primátora mesta Nesvady na vymenovanie do funkcie riaditeľa a konateľa spoločnosti Thermál
Nesvady s.r.o. Ing. Attilu Decsi, narod. 27.12.1971,
B/ s c h v a ľ u j e
v zmysle § 11 ods.4 písm. l. zák. 369/1990 Zb. na návrh primátora mesta Nesvady do funkcie riaditeľa
a konateľa spoločnosti Thermál Nesvady s.r.o.:
Ing. Attila Decsi, narod. 27.12.1971, bytom Imricha Madácha 8, 946 03 Kolárovo
od 1.6.2020.
4. Záver
P. primátor - na záver poďakoval poslancom za účasť a ukončil 18. zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Nesvadoch.
D.

a.

h.

Ing. Ján Luca
prednosta MsÚ

Zoltán Molnár
primátor mesta
Overovatelia:
Mgr. Iveta Pinkeová
PhDr. Mária Tóthová

Zapísala: Bc. Margita Ryšavá

