Zápisnica
napísaná z príležitosti 3. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 27.4.2016
Predsedajúci :

JUDr. Samuel Lojkovič, primátor mesta

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

Viliam Görföl
Mgr. Zalán Kórósi

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

Otvorenie
Pán primátor pozdravil prítomných na neplánovanom zasadnutí mestského
zastupiteľstva zvolaného kvôli realizácii projektu EKODVOR Veľký Meder.
Súčasne informoval, že už v čase po zvolaní zasadnutia bol termín predkladania
podkladov predĺžený o mesiac, preto uznesenie o spolufinancovaní bude po upresnení
súm predložené až na májovom zasadnutí MsZ.
Pracovné predsedníctvo bolo schválené v zložení Dénes Mikóczy, Ing. Ildikó Dobis.
Pán primátor za overovateľov zápisnice menoval p. Viliama Görföla a Mgr. Zalána
Kórósiho.

2.

Predloženie programu rokovania
Pán primátor navrhuje schváliť na pozvánke zverejnený program bez 3.bodu interpelácie.
Takto navrhnutý program bol schválený (11 - 0 - 0).
Ing. Pongrácz navrhol neplánované zasadnutia zvolávať na 17.00 hod. ako
v predchádzajúcom období.

3.

Návrh č. 6/2016 - VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území mesta Veľký Meder
Predložený materiál (príloha č.1) komentovala spracovateľka Ing. Kristína Pivodová.
Pán primátor dodal, že sa bude treba náležite venovať osvetovej činnosti - informovať
občanov a hlavne podnikateľov o novinkách vyplývajúcich zo zmeny zákona.
Pán Polgár dodal, že poskytol už školám potrebný informačný materiál a odpovedajúc
Mgr. Laposovej uviedol, že o predaji smetných nádob za akciovú cenu, teda o projekte
zamerajúceho sa na túto podporu nevie.

-2V diskusii ešte odznela informácia, že o preloženie stanovísk veľkých kontajnerov je
potrebné písomne požiadať, že spôsob zabezpečenia odvozu biologického odpadu
z reštaurácií a ohlasovacia povinnosť prevádzkovateľov vychádza zo zákona
a Ing. Pongrácz navrhol náklady na udržiavanie, ochranu a čistenie kontajnerov na
sídliskách premietnuť do nákladov obyvateľov sídlisk ako povinných osôb.
Predložený materiál, VZN č.185 bol schválený (11 - 0 - 0).
4.

Voľné návrhy
Pán primátor informoval, že sa dospelo k realizácii - prevádzkovania pultu centrálnej
ochrany u mestskej polície.
PhDr. Egrecký, náčelník mestskej polície predložil návrh uznesenia o realizácii pultu
centrálnej ochrany. V rámci predloženej konštrukcie technickú podporu a prevádzku
systému zabezpečí fy Corvin Security, pult však bude uložený u mestskej polície,
ktorá zabezpečí dohľad a výjazd, za čo Corvin Security poskytne mestu poplatok vo
výške nákladov cca na 1,5 zamestnancov.
Mgr. Kórósi ako odborný poradca odporúča túto konštrukciu a upozornil, že pult sa
bude dať rozšíriť o ďalšie služby, napr. sledovaním schodíšť v bytových domoch, ale
aj pre občanov telesne postihnutých a pod.
Mgr. Laposová požiadala dohliadať, aby pre verejné inštitúcie - školy boli sumy za
poskytnuté služby primerané.
Predložený návrh uznesenia bol schválený (11 - 0 - 0).

5.

Diskusia
Odpovedajúc p. Bobkovičovi Ing. Hervay informoval, že o vytýčení hraníc predmetnej
časti areálu MŠK sa pripravuje Protokol o vytýčení.
Pán primátor informoval, že v Budapešti obdržal ocenenie pre naše mesto Cenu Tiszta
forrás za zachovanie hudobných tradícií B.Bartóka a Tibora Ága.
Pán Dénes Mikóczy na konci tohto programového bodu pozval poslancov na podujatia
Dní Mateja Corvina.

6.

Záver
Pán primátor poďakoval za účasť a uzavrel rokovanie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JUDr. Samuel Lojkovič
primátor mesta

