Zápisnica
z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nesvadoch
konaného dňa 13.8.2020 v Nesvadoch.

Zápisnica
z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nesvadoch
konaného dňa 13.8.2020 v Nesvadoch.
Prítomní:
Z 12 poslancov OZ Nesvady bolo prítomných 11 poslancov. Mgr. Ladislav Šárai sa ospravedlnil za
neúčasť.
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.
odd, p. Kezesová – účtovníčka obce, p. Daráž – náčelník mestskej polície, Ing. Hengerics – riaditeľ ŠaTS,
p. Holop – riaditeľ MKS, Mgr. Andrea Šáteková – referent mzdovej agendy, Ing. Attila Decsi – riaditeľ
Thermál Nesvady, s.r.o.
P. primátor po zistení uznášaniaschopnosti privítal prítomných a oboznámil poslancov s programom
jednania 21. 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: Haris Zoltán , Mgr. Iveta Pinkeová, PhDr. Mária Tóthová
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
Za overovateľov zápisnice p. primátor určil: PaedDr. Tibor Molnár, Ing. Zoltán Kelemen
Za zapisovateľku z dnešného jednania mestského zastupiteľstva určil Janu Tóthovú.
P. primátor konštatoval, že je prítomných 11 poslancov a mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Poslanci materiál ku každému bodu jednania obdržali v elektronickej aj vytlačenej forme.
Program:
1. Kontrola plnenia úloh, uznesení a interpelácií poslancov.
2. Výročná správa obce Nesvady za rok 2019.
3. Informatívna správa o čerpaní rozpočtu mesta k 30.6.2020.
4. Správa o činnosti príspevkovej organizácie MKS Nesvady k 30. 6. 2020.
5. Správa o činnosti príspevkovej organizácie ŠaTS mesta Nesvady k 30. 6. 2020.
6. Správa o stave pohľadávok mesta Nesvady k 30. 6. 2020.
7. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky mesta za 1. polrok 2020.
8. Nesvadské dni 2020.
9. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do školských rád.
10. Rôzne:
a) Informatívna správa o výsledku OVS – záhradky – rekreačné pozemky.
b) Návrh na odpustenie platby nájomného a podanie žiadostí za účelom poskytnutia dotácie pre
nájomcov, ktorým bolo štátom nariadené uzatvorenie prevádzky z dôvodu šírenia choroby COVID-19.
c) Schválenie spôsobu prevodu majetku mesta Nesvady pre Mgr. Dojčán Radošickú.
d) Návrh na pridelenie mestského nájomného bytu č. 10 v 18 b.j., Obchodná ul. č.
748/11A, Nesvady.
e) Návrh na pridelenie mestského nájomného bytu č. 18 v 18 b.j., Obchodná ul. č.
775/11B, Nesvady.
f) Žiadosť Slovenského zväzu záhradkárov o prenájom nebytových priestorov.
g) Odkúpenie nehnuteľnosti do majetku mesta Nesvady – pozemok pod budovou Kultúrneho domu
v Aňale.
h) Návrh na schválenie zmeny Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Thermál Nesvady s.r.o.,

týkajúcej sa podpisového konania konateľov.
i) Informácia primátora o Rozpočtovom opatrení mesta Nesvady č. 3/2020.
j) Rozpočtové opatrenie mesta Nesvady č. 4/2020.
11. Rozprava a interpelácia poslancov.
12. Uznesenie.
13. Záver.
Jednanie:
1. Kontrola plnenia úloh, uznesení a interpelácií poslancov
Predkladá: Ing. Luca, prednosta úradu
- priložená k originálu zápisnice
Ing. Luca predniesol kontrolu plnenia úloh, uznesení a interpelácií poslancov a správu o činnosti mestskej
polície od posledného zasadnutia mestského zastupiteľstva.
Pripomienky:
Ing. Miškovič: po dokončení chodníka k termálnemu kúpalisku treba z dôvodu bezpečnosti občanov
začať opravovať chodník pred katolíckym kostolom, ktorý je v dezolátnom stave, zároveň riešiť aj
prechod pre chodcov na hlavnej ceste z obidvoch strán kvôli bezpečnosti chodcov.
P. primátor: zváži možnosti opravy úseku pred katolíckym kostolom, čo sa týka prechodu pre chodcov,
bude nutné spolupracovať s dopravným inšpektorátom a správou ciest.
Iné pripomienky neodzneli, p. primátor dal hlasovať o návrhu uznesenia k tomuto bodu jednania.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
2. Výročná správa obce Nesvady za rok 2019.
- priložená k originálu zápisnice
Výročnú správu obce Nesvady za rok 2019 predniesol p. primátor, informoval, že súčasťou výročnej
správy je aj správa hlavnej kontrolórky. P. primátor otvoril diskusiu k tomuto bodu jednania.
Kelemen: finančná komisia prerokovala správu a navrhla ju prijať v predloženom znení.
Pripomienky neodzneli, p. primátor dal hlasovať o návrhu uznesenia k tomuto bodu jednania.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
3. Informatívna správa o čerpaní rozpočtu mesta k 30.6.2020.
- priložená k originálu zápisnice
P. primátor informoval, že súčasťou informatívnej správy o čerpaní rozpočtu mesta je aj správa hlavnej
kontrolórky. Konštatoval, že plnenie je ovplyvnené pandémiou Covid 19. Otvoril diskusiu k tomuto bodu
jednania.
Ing. Kesziová: pre informovanosť občanov predniesla p. Kesziová rekapituláciu financií, finančná
komisia prerokovala správu a doporučuje správu prijať v predloženom znení.
Pripomienky neodzneli, p. primátor dal hlasovať o návrhu uznesenia k tomuto bodu jednania.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
4. Správa o činnosti príspevkovej organizácie MKS Nesvady k 30. 6. 2020.
- priložená k originálu zápisnice
P. primátor informoval, že súčasťou správy o činnosti príspevkovej organizácie MKS Nesvady je aj
správa HK , správa obsahuje podrobný rozpis plnenia rozpočtu výdavkovej a príjmovej časti MKS
Nesvady. P. primátor otvoril diskusiu k tomuto bodu jednania.
Diskusia:
JUDr. Haris: finančná komisia prejednala správu o činnosti príspevkovej organizácie MKS Nesvady
a doporučuje správu prijať v predloženom znení.

Mgr. Pinkeová: komisia školstva, kultúry, pre styk s verejnosťou a médiami navrhuje schváliť túto
správu v predloženom znení.
Pripomienky neodzneli, p. primátor dal hlasovať o návrhu uznesenia k tomuto bodu jednania.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
5. Správa o činnosti príspevkovej organizácie ŠaTS mesta Nesvady k 30. 6. 2020.
- priložená k originálu zápisnice
P. primátor otvoril diskusiu k tomuto bodu jednania.
Ing. Kelemen: finančná komisia prejednala správu o činnosti príspevkovej organizácie ŠaTS a doporučuje
schváliť správu v predloženom znení.
PaedDr. Molnár: komisia športu a mládeže doporučuje schváliť správu v predloženom znení.
P. primátor: doporučuje zamyslieť sa nad efektívnejšom využívaní tohto zariadenia, ako toto zariadenie
zmodernizovať a zatraktívniť pre návštevníkov nášho mesta.
JUDr. Haris: skonštatoval, že ubytovacie kapacity zaplnili zahraniční pracovníci, čo môže byť
nebezpečné z dôvodu šírenia vírusu COVID 19, mesto by sa malo radšej zamerať na marketing najmä pre
športovú klientelu (vybudované kúpalisko, umelý trávnik, futbalové ihrisko...), vyzval vedenie
športových a turistických služieb, aby pripravilo návrh na oslovenie potenciálnej klientely.
Iné pripomienky neodzneli, p. primátor dal hlasovať o návrhu uznesenia k tomuto bodu jednania.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
6. Správa o stave pohľadávok mesta Nesvady k 30. 6. 2020.
- priložená k originálu zápisnice
P. primátor otvoril diskusiu k tomuto bodu jednania:
Ing. Miškovič: mal dotaz, ako sa bude ďalej nakladať so vzniknutými pohľadávkami z r. 2019 a pred
r. 2019
P. primátor: na poslednom zastupiteľstve odznela požiadavka na obnovenie exekúcií a touto cestou
vymáhať dlhodobé pohľadávky, tento návrh je zatiaľ v štádiu riešenia, poslanci budú informovaní, ak sa
exekučné konania obnovia.
JUDr. Haris: finančná komisia prejednala správu o stave pohľadávok mesta Nesvady, komisia má
pripomienky k správe, ktorá obsahuje predpis k 30.6. a reálne zaplatené sumy splatné k uvedenému
dátumu. Vykázaná výška nedoplatkov sa podľa komisie nemá vypovedaciu hodnotu.
RNDr. Litauská: vysvetlila spôsob vykazovania nedoplatkov.
JUDr. Haris: navrhol doplniť 1 stĺpec, a to plánovaný rozpočet (predpis – rozpočet – plnenie), kvôli
vypovedacej hodnote.
P. primátor: podotkol, že štruktúra tabuľky je daná v takejto forme dlhé roky, ak poslancom nevyhovuje,
zapracuje sa navrhovaná zmena.
Iné pripomienky neodzneli, p. primátor dal hlasovať o návrhu uznesenia k tomuto bodu jednania.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
7. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky mesta za 1. polrok 2020.
- priložená k originálu zápisnice.
Primátor poprosil HK, aby predniesla správu.
HK predniesla právu o činnosti. Nebolo zistené nehospodárne a neoprávnené vynakladanie finančných
prostriedkov.
Primátor otvoril diskusiu k tomuto bodu jednania.
Pripomienky neodzneli, p. primátor dal hlasovať o návrhu uznesenia k tomuto bodu jednania.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.

8. Nesvadské dni 2020.
P. primátor poprosil predsedníčku komisie školstva Mgr. Ivetu Pinkeovú, aby sa vyjadrila k tomuto bodu
jednania.
Mgr. Pinkeová: po dlhom zvažovaní komisia navrhuje, aby sa Nesvadské dni 2020 nekonali z dôvodu
nepriaznivej epidemiologickej situácie COVIDU 19. Komisia doporučila, aby sa kladenie vencov konalo
v inom termíne, ešte do konca roka 2020, návrh odôvodňuje očakávaným zhoršením epidemiologickej
situácie v druhej vlne pandémie.
Doteraz vyhlásené súťaže – fotosúťaž, plánujú organizovať s MKS ešte v tomto roku.
P. primátor otvoril diskusiu k tomuto bodu jednania.
P. primátor: navrhol doplniť do uznesenia č. 21/2020, časť VIII bod B, že „Mestské zastupiteľstvo
v Nesvadoch konštatuje na návrh komisie kultúry z dôvodu pretrvávajúcej pandémie COVID 19 sa
Nesvadské dni 2020 v tomto roku neuskutočnia“.
Ďalšie pripomienky neodzneli, p. primátor dal hlasovať o návrhu uznesenia k tomuto bodu jednania.
Hlasovanie: za hlasovalo 10 poslancov, 1 poslanec sa zdržal hlasovania.
9. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do školských rád.
- návrh priložený k originálu zápisnice.
P. Primátor vyzval poslancov k dohode delegovania zástupcov zriaďovateľa do školských rád. Ak by
niekto chcel zmenu oproti pôvodnému zloženiu, má priestor na vyjadrenie.
Otvoril diskusiu k tomuto bodu jednania:
P. primátor tlmočil názor Mgr. Ladislava Sáraiho, ktorý upozornil na zástupcu zriaďovateľa mesta
Nesvady v školskej rade Základnej školy s VJM - p. Kürtiovú, ktorá už nepracuje v CVČ, a tak nie je
v kontakte s deťmi. Bolo by vhodné, aby tam bol delegovaný iný zástupca, ktorý je v priamom kontakte
s deťmi.
Ing. Miškovič: školská rada Základnej školy s VJM navrhla Pém Auréliu.
PaedDr. Molnár: navrhol vlastnú výmenu s Ing. Kesziovou.
Ing. Kelemen: navrhol jednotlivo doplniť delegovaných zástupcov a hlasovať.
Návrh:
A/ Materská škola – Óvoda, Sládkovičova 2, Nesvady
1. Mgr. Ladislav Sárai
2. Alžbeta Patakyová
3. Mgr. Iveta Pinkeová
B/ Materská škola – Óvoda, Hurbanova 4, Nesvady
1. PhDr. Mária Zuberová
2. PaedDr. János Dibusz
C/ Základná škola Komenského 21, Nesvady
1. Ing. Juraj Miškovič
2. Ing. Marianna Kesziová
3. PhDr. Mária Tóthová
4. Alžbeta Maglodská
D/ Základná škola s VJM – Alapiskola, Komenského 21, Nesvady – Naszvad
1. PaedDr. Tibor Molnár
2. Zoltán Haris
3. Ing. Zoltán Kelemen
4. Pém Aurélia
P. prímátor dal hlasovať za navrhnutých delegátov
Hlasovanie: všetci prítomní za

10. Rôzne:
a) Informatívna správa o výsledku OVS – záhradky – rekreačné pozemky.
- priložená k originálu zápisnice.
P. primátor informoval o konaní OVS, ktorá bola vyhlásená do 12.8.2020.
P. primátor otvoril diskusiu k predmetnému bodu jednania.
JUDr. Haris: skonštatoval, že celkovo sa projekt zavŕšil, a dá sa povedať, že mesto bolo úspešné v tomto
projekte. Vyjadril spokojnosť z predaja rekreačných pozemkov a príjem z predaja bude možné investovať
do ďalších projektov.
P. primátor: vyjadril svoje súhlasné stanovisko s rozhodnutím podporiť tento projekt, na druhej strane
vyslovil aj názor, že je to veľká výzva a záväzok rozvíjať kúpalisko, aby sa splnili očakávania investorov
v rekreačnom areáli.
Ing. Miškovič: vyslovil poľutovanie, že len málo Nesvadčanov využilo možnosť kúpiť pozemky
v rekreačnom areáli. Vyjadril záujem, ako bude mesto postupovať ďalej, možno by bolo možné vymedziť
priestor pre ďalšie pozemky, či už na rekreáciu alebo na bývanie. Podotkol, že by bolo vhodné vytvoriť
ďalšie projekty na rozšírenie kúpaliska.
Ďalšie pripomienky neodzneli, p. primátor dal hlasovať o návrhu uznesenia k tomuto bodu jednania.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
b) Návrh na odpustenie platby nájomného a podanie žiadostí za účelom poskytnutia dotácie pre
nájomcov, ktorým bolo štátom nariadené uzatvorenie prevádzky z dôvodu šírenia choroby
COVID-19.
- priložená k originálu zápisnice.
P. primátor pripomenul, že na aprílovom zasadnutí sa MsZ venovalo tejto téme, dali odklad na neskoršie
obdobie, keďže ešte neboli štátom stanovené presné podmienky. Otvoril diskusiu k tomuto bodu jednania.
JUDr. Haris: finančná komisia prejednala návrh a doporučuje schváliť v predloženom znení.
Pripomienky neodzneli, p. primátor dal hlasovať o návrhu uznesenia k tomuto bodu jednania.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
Miškovič: faktická poznámka – či boli oboznámení podnikatelia o povinnosti mať e-schránku.
Ing. Luca: sú informovaní.
c) Schválenie spôsobu prevodu majetku mesta Nesvady pre Mgr. Dojčán Radošickú.
- priložené k originálu zápisnice.
P. primátor privítal p. Dojčán Radošickú, oboznámil prítomných o žiadosti p. Dojčán Radošickej.
Otvoril diskusiu k tomuto bodu jednania:
Ing. Miškovič: Komisia výstavby prejednala žiadosť a doporučuje udeliť predbežný súhlas
Pripomienky neodzneli, p. primátor dal hlasovať o návrhu uznesenia k tomuto bodu jednania.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
d) Návrh na pridelenie mestského nájomného bytu č. 10 v 18 b.j., Obchodná ul. č. 748/11A,
Nesvady.
- priložené k originálu zápisnice.
P. primátor vyzval predsedníčku komisie sociálneho a zdravotného zabezpečenia PhDr. Máriu Tothovú,
aby predniesla návrh komisie.
PhDr. Tóthová: komisia byt č. 10 navrhuje prideliť Zuzane Podobnej, Alexandrovi Podobnému a
Alexandre Podobnej, a potom podľa poradia uvedenom v návrhu na uznesenie.
Byt č. 17 komisia navrhuje prideliť Mártonovej Magdaléne, a potom podľa poradia určeným v návrhu na
uznesenie.
Pripomienky neodzneli, p. primátor dal hlasovať o návrhu uznesenia k tomuto bodu jednania.

Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
e) Návrh na pridelenie mestského nájomného bytu č. 18 v 18 b.j., Obchodná ul. č. 775/11B,
Nesvady.
- priložené k originálu zápisnice.
P. primátor vyzval predsedníčku komisie sociálneho a zdravotného zabezpečenia PhDr. Máriu Tothovú,
aby predniesla návrh komisie.
PhDr. Tóthová: komísia odporučila prideliť byt č. 18 p. Budišovej Ivone, ostatní podľa poradia určeným
v návrhu na uznesenie.
Pripomienky neodzneli, p. primátor dal hlasovať o návrhu uznesenia k tomuto bodu jednania.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
f) Žiadosť Slovenského zväzu záhradkárov o prenájom nebytových priestorov.
- priložená k originálu zápisnice.
P. primátor informoval prítomných o žiadosti SZZ MO Nesvady. Otvoril diskusiu:
PaedDr. Dibusz: či je prítomný zástupca SZZ a akú činnosť vykonáva táto organizácia u nás.
Patakyová: p. Ďurika sa ospravedlnil, nevedel sa zúčastniť zasadnutia. SZZ spolupracuje s vinármi,
pracuje s deťmi – organizuje kurz aranžovania kvetín a pod., a vyvíjajú iné aktivity, o ktorých ona
bohužiaľ nie je povolaná informovať.
P. primátor vyzval poslancov na určenie výšky nájomného.
JUDr. Haris: je pravdou že majú nejaký príjem, ale je to jediné OZ, ktoré nedostalo žiadnu dotáciu od
obce. Bolo by nespravodlivé vyrúbiť veľký nájom, doporučil ich na rovnakú úroveň, ako ostatné OZ
(symbolická cena)
Ing. Miškovič: komisia výstavby sa zaoberala touto žiadosťou, organizácia má vo vlastníctve obrovské
nehnuteľnosti, návrh komisie – 27,00 Eur/m2/rok.
P. Primátor dal hlasovať za symbolickú cenu – 1,00 Eur/m2/rok.
Z 12 zvolených poslancov bolo prítomných 11 poslancov, z toho:
za hlasovali 4 poslanci – JUDr. Jozef Haris, PhDr. Mária Zuberová, Alžbeta Patakyová, Ing. Marianna
Kesziová,
1 poslanec hlasoval proti – PaedDr. Molnár Tibor,
6 poslancov sa zdržalo hlasovania – Ing. Juraj Miškovič, Ing. Zoltán Kelemen, PhDr. Mária Tóthová,
Mgr. Ivea Pinkeová, Zoltán Haris, PaedDr. János Dibusz
P. primátor konštatuje, že predložený návrh 1,00 Eur/m2/1 rok nebol odsúhlasený.
P. primátor dal hlasovať za 27,00 Eur/m2/rok.
Z 12 zvolených poslancov bolo prítomných 11 poslancov, z toho:
za hlasovalo 7 poslancov – PaedDr. János Dibusz, Ing. Juraj Miškovič, Ing. Zoltán Kelemen, PaedDr.
Tibor Molnár, Zoltán Haris, PhDr. Mária Tóthová, Mgr. Iveta Pinkeová,
1 poslanec hlasoval proti – Alžbeta Patakyová,
2 poslanci sa zdržali hlasovania – Ing. Marianna Kesziová, PhDr. Mária Zuberová.
P. primátor konštatuje, že predložený návrh 27,00 Eur/m2/1 rok bol odsúhlasený.
P. primátor dal hlasovať podľa návrhu uznesenia k tomuto bodu jednania.
Z 12 zvolených poslancov bolo prítomných 11 poslancov, z toho:
za hlasovalo 9 poslancov – PaedDr. János Dibusz, Ing. Juraj Miškovič, Ing. Zoltán Kelemen, PaedDr.
Tibor Molnár, Zoltán Haris, PhDr. Mária Tóthová, Mgr. Iveta Pinkeová, Alžbeta Patakyová, Ing.
Marianna Kesziová,
2 poslanci sa zdržali halsovania – JUDr. Jozef Haris, PhDr. Mária Zuberová.

g) Odkúpenie nehnuteľnosti do majetku mesta Nesvady – pozemok pod budovou Kultúrneho domu
v Aňale.
- priložené k originálu zápisnice.
P. primátor informoval prítomných o danej problematike.
Otvoril diskusiu:
JUDr. Haris: finančná komisia doporučuje odkúpiť tento pozemok do majetku mesta
Ing. Miškovič: aj komisia výstavby doporučuje odkúpiť tento pozemok, ale do budúcnosti dať návrh na
využitie tejto nehnuteľnosti (obnoviť, zbúrať a pod.)
P. primátor: budeme monitorovať situáciu a konať podľa aktuálnej situácie.
Viac pripomienok neodznelo.
Odkúpenie pozemku za 2769,40 Eur
P. primátor dal hlasovať o návrhu uznesenia k tomuto bodu jednania.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
h) Návrh na schválenie zmeny Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Thermál Nesvady
s.r.o., týkajúcej sa podpisového konania konateľov.
- priložený k originálu zápisnice.
P. primátor vysvetlil potrebu zmeny pôvodného uznesenia, vyzval poslancov k pripomienkovaniu.
Pripomienky neodzneli, p. primátor dal hlasovať o návrhu uznesenia k tomuto bodu jednania.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
i) Informácia primátora o Rozpočtovom opatrení mesta Nesvady č. 3/2020.
- priložená k originálu zápisnice.
P. primátor informoval prítomných o RO č. 3/2020 a otvoril diskusiu.
Pripomienky neodzneli, p. primátor dal hlasovať o návrhu uznesenia k tomuto bodu jednania.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
j) Rozpočtové opatrenie mesta Nesvady č. 4/2020.
- priložené k originálu zápisnice.
P. primátor informoval o úprave jednotlivých položiek, ktoré sú zapracované do RO č. 4/2020.
Otvoril diskusiu.
Pripomienky neodzneli, p. primátor dal hlasovať o návrhu uznesenia k tomuto bodu jednania.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
11. Rozprava a interpelácia poslancov
P. primátor konštatoval, že všetky body programu jednania OZ boli prejednané a vyzval poslancov, aby
svoje ďalšie návrhy, pripomienky a dotazy predniesli v rámci rozpravy a interpelácie poslancov.
Miškovič: Socha SV. Nepomuka na gútskej ulici, kde sú stavebniny, sa používa ako skladovací priestor,
požiadal o nápravu kvôli viditeľnosti tejto pamätihodnosti. Upozornil na neporiadok okolo centrálneho
kríža na cintoríne, kde nie je pokosená tráva a na strom pri dome smútku, ktorý má hrubý suchý konár.
Upozornil tiež na stromy vysadené na trhovisku, ktoré z dôvodu sucha vysýchajú. Stromy na obchodnej
ulici sú zavoškované, je potrebné ich ošetriť.
P. primátor: Prevádzkovateľ stavebnín bude vyzvaný listom, aby odstránil stavebný materiál z okolia
sochy a túto sprístupnil. Cintorín a trhovisko bude mesto riešiť podľa kapacitných a technických
možností. Okrasné stromy na obchodnej ulici budú ošetrené.
Patakyová: upozornila na zlý stav okolia centrálneho kríža na cintoríne a tiež na zámockú dlažbu, z ktorej

prerastá burina.
PhDr. Zuberová: Upozornila na kvapkajúce vodovodné kohútiky na cintoríne. Vyslovila poďakovanie
zamestnancom MKS za vykonávanú činnosť pri rekonštrukcii MKS. Dotazovala sa na zberné miesta
separovaných odpadov /zberné hniezda/, keďže niektoré kontajnery boli zrušené.
P. Primátor: Poďakoval zamestnancom MKS a dobrovoľníkom za pomoc pri rekonštrukčných prácach.
Vyzval Ing. Kelemena, aby odpovedal na otázku zberných hniezd a o zberných miestach odpadov v meste
Nesvady.
Ing. Kelemen: Zberné miesta na sklo, plast, papier – na Gútskej ceste, pri Jednote, na Komenského ulici,
pri kostole. Ostatný materiál, alebo veľké množstvo materiálu môžu občania odovzdať na zbernom dvore
prevádzkárne počas pracovných dní od 7.00 h – 15.00 h a na prekládkovej stanici oproti Ferplastu
v stredu od 12.00 h – 18.00 h a v sobotu od 8.00 h – 16.00 h.
Ing. Kesziová: Upozornila na ul. Budovateľská na kontajner na sklo, kde sa vykladajú smeti, ktoré tam
nepatria, či sa dá nainštalovať fotopasca.
P. primátor: poprosíme mestskú políciu o spoluprácu
PaedDr. Molnár: Upozornil na vysušený trávnik v areáli termálneho kúpaliska a tlmočil sťažnosť
obyvateľov, ktorých napádajú túlavé psy.
P.primátor: Informoval, že pri plánovaní termálneho kúpaliska nebolo myslené na zalievanie zelene.
Rieši sa to a budú vyčlenené finančné prostriedky na tento účel. V jarných mesiacoch sa uvažuje
o vybudovaní automatického zavlažovania. Čo sa týka túlavých psov, mesto rieši túto problematiku.Bolo
rozhodnuté zabezpečiť školenie pre člena mestskej polície na získanie certifikátu na odchyt túlavých
psov.
p. Daráž: Informoval, ak dôjde k napadnutiu, k ohrozeniu zdravia alebo života, môžu zakročiť
s donucovacími prostriedkami, ktoré sú k dispozícii. Na odchyt túlavých psov sú náročné kritériá zo
zákona (špeciálne vozidlo a pod.)
PhDr. Tóthová: Informovala, že obyvatelia mesta dostávajú úradný list na ponuku na odkúpenie domu,
Primátor: Ak majú obyvatelia pocit, že je to podvodná činnosť, v takomto prípade treba kontaktovať
políciu, aby preverili takéto aktivity
JUDr. Haris: Podotkol, že je to len bežná ponuka, kataster je verejne dostupný, na ponuku netreba
reagovať.
P. primátor: Požiadal, aby občania pri predaji nehnuteľnosti zvážili spôsob predaja nehnuteľnosti.
PaedDr. Dibusz: Upozornil na neporiadok, smeti, preplnené smetné koše v parku pri artézskej studni a na
nedostatočnú hlasitosť mestského rozhlasu na viacerých miestach mesta.
Patakyová: Tlmočila sťažnosť obyvateľov v súvislosti s káblovou televíziou – pravidelne chýbajú
programy, opravár nechodí.
Ing. Luca: Informoval, že ak je výpadok v programovej skladbe TV vysielania, treba volať technickú
podporu spoločnosti Slovanet.
Informoval, že mesto obdržalo dva protesty prokurátora a jedno upozornenie k prevádzkovým časom
zariadení služieb. Upozornenie sa týkalo činnosti mesta v spojitosti s podaním sťažnosti manž.
Harisových. Otázka VZN č. 2/2014 o pravidlách času predaja bude bodom jednania na septembrovom
zastupiteľstve.
JUDr. Haris: informoval sa o stave rekonštrukčných prác v kláštore za účelom zmeny účelu využitia
kláštorných priestorov na domov sociálnych služieb a na priebeh budovania senior parku firmou Cortina
invest.
P. primátor: rekonštrukčné práce sú v štádiu plnenia, potrebná dokumentácia ide podľa plánu, od 1.1.2021
by mali byť zrekonštruované priestory pre 19 osôb k dispozícii. Čo sa týka vybudovania senior parku, p.
Šuba Ondrej je v kontakte s investorom Cortina Invest, a ešte v priebehu tohto roka by mali začať
s výstavbou.
PhDr. Zuberová: Vyslovila poďakovanie zamestnancom termálneho kúpaliska za bohatý program
k 1. výročiu otvorenia termálneho kúpaliska.

12. Uznesenie
P. primátor konštatoval, že každý bod uznesenia bol odsúhlasený a preto považuje uznesenie
z 21. zasadnutia mestského zastupiteľstva za schválené. Napriek tomu sa však opýtal návrhovej komisie,
či má nejaký dodatok ku schválenému uzneseniu.
PhDr. Mária Tóthová - iný návrh k uzneseniu návrhová komisia nemá a považuje uznesenie zo zasadnutia
za schválené.
P. primátor konštatoval, že uznesenie je platné, nakoľko o každom bode poslanci zvlášť hlasovali.
13. Záver
P. primátor - na záver poďakoval všetkým za účasť a občanom za pozornosť pri TV-obrazovkách
a ukončil 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nesvadoch.
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