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Prítomní:
Z 12 poslancov OZ 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. Ferenczová K.-hlavná
kontrolórka mesta, Šuba O. – vedúci odd., RNDr. Litauská – vedúca ekonom. odd, Mgr. Andrea Šáteková
– referent mzdovej agendy.
P. primátor po zistení uznášaniaschopnosti privítal prítomných a oboznámil poslancov s programom
jednania 22. zasadnutia mestského zastupiteľstva v reči slovenskej aj maďarskej.
Opýtal sa poslancov či majú k programu jednania návrhy a pripomienky.
Pretože poslanci k programu jednania nemali návrhy ani pripomienky, p. primátor dal hlasovať podľa
predloženého programu.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
Do návrhovej komisie boli zvolení: PaedDr. János Dibusz, JUDr. Jozef Haris, PhDr. Mária Zuberová.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
Za overovateľov zápisnice p. primátor určil: Zoltán.Haris, Mgr. Iveta Pinkeová
Za zapisovateľku z dnešného jednania mestského zastupiteľstva určil Janu Tóthovú.
P. primátor konštatoval, že je prítomných 11 poslancov a mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Poslanci obdržali materiál k bodu jednania v elektronickej aj vytlačenej forme.
Program:
1. Prejednanie spolufinancovania mesta Nesvady na projekte „Moderné technológie – Nesvady na ceste
SMART“.
2. Rôzne.
3. Záver.
Jednanie:
1. Prejednanie spolufinancovania mesta Nesvady na projekte „Moderné technológie – Nesvady na
ceste SMART“.
- priložená k originálu zápisnice
Primátor informoval o projekte, o širokom portfóliu tohto projektu a o ďalších možnostiach využitia do
budúcnosti.
Otvoril diskusiu k bodu jednania:
Pripomienky neodzneli, p. primátor dal hlasovať o návrhu uznesenia k tomuto bodu jednania.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.

2. Rôzne.
P. primátor vyzval poslancov, aby v rámci tohto bodu jednania predniesli svoje ďalšie pripomienky
a dotazy a otvoril diskusiu:
PaedDr. Dibusz: Požiadal, aby mesto Nesvady prehodnotilo rozhodnutie o zrušení podujatia „Nesvadské
dni 2020“, mnohí obyvatelia majú výhrady voči nekonaniu.
P. primátor: Informoval, že Nesvadské dni 2020 sa neuskutočnia na odporúčanie komisie školstva
a kultúry a následne prijatého uznesenia MsZ. V mesiaci september sa uskutoční iné kultúrne podujatie
s hudbou ale za dodržania sprísnených hygienicko-epidemiologických opatrení vydaných hlavným
hygienikom SR na zabránenie šírenia pandémie COVID 19.
Ing. Miškovič: Konštatoval, že už boli 4 kultúrne podujatia, nebol veľký záujem, účasť bola veľmi nízka.
Mgr. Pinkeová: 20. augusta bola tiež nízka účasť, 4.9.2020 bude ďalšie kultúrne podujatie, ktorého sa
môžu obyvatelia zúčastniť, v septembri sa uskutoční športové podujatie.
P. primátor: Skonštatoval, že účasť na rôznych podujatiach je všeobecne nízka. Tlmočil pozvanie
družobnej obce Felsószentiván na obecné podujatie. V prípade záujmu poslancov je možné zabezpečiť
dopravu delegácie služobným autom.
Informoval prítomných o 1 pozitívne testovanom obyvateľovi Nesvád na COVID 19, zároveň informoval
o prijatých opatreniach a inštrukciách Úradu verejného zdravotníctva Komárno. Zatiaľ nie je nutné prijať
krízové opatrenia. Dnes boli otestovaní obyvatelia dotknutej lokality, je tam nariadená 14 dňová
karanténa. Bližšie podrobnosti a opatrenia budú zverejnené po obdržaní výsledkov testovania.
PhDr. Tóthová: Ponúkla možnosť zbierky vrchnáčikov na pomoc deťom.
Mgr. Sárai: Informoval, že v škole sa takáto zbierka uskutočňuje 2 x do roka.
P. primátor: Informoval prítomných o skončení pracovného pomeru prednostu Mestského úradu Nesvady
k 31.12.2020. Nová prednostka Mestského úradu Nesvady bude Mgr. Šáteková Andrea.
Mgr. Pinkeová: Dotazovala sa k podujatiu kladenia vencov.
P. Primátor: Vyzval poslancov, nech sa vyjadria.
Ing. Kelemen: Navrhol počkať, ako sa vyvinie situácia v súvislosti s pandémiou COVID 19.
3. Záver.
P. primátor konštatoval, že bod uznesenia bol odsúhlasený a preto považuje uznesenie z 22. zasadnutia
mestského zastupiteľstva za schválené. Napriek tomu sa však opýtal návrhovej komisie, či má nejaký
dodatok ku schválenému uzneseniu.
Návrhová komisia - PaedDr. János Dibusz - iný návrh k uzneseniu návrhová komisia nemá.
P. primátor konštatoval, že uznesenie je platné.
Na záver poďakoval všetkým za účasť a ukončil 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v
Nesvadoch.
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