Zápisnica
napísaná z príležitosti 8. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 19.11.2014
Predsedajúci :

Ing. Alexander Néveri, primátor mesta
PaedDr. Marian Soóky, zástupca primátora mesta

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

Viliam Görföl
Ivan Bobkovič

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

Otvorenie, potvrdenie jeho uznášaniaschopnosti
Pán primátor pozdravil prítomných a konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.

2.

Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Návrhová komisia na návrh mestskej rady bola schválená v zložení PaedDr. Marian
Soóky, Mgr. Ildikó Laposová.
Pán primátor za overovateľov zápisnice menoval p.Viliama Görföla a Ivana
Bobkoviča.

3.

Predloženie a schválenie programu rokovania MsZ
Program rokovania bol schválený podľa návrhu mestskej rady - pozvánky (12 - 0 - 0).

4.

Správa o plnení uznesení MsZ
Predloženú písomnú správu (príloha č.1) komentovala spracovateľka, Ing. Katarína
Bugárová, hlavná kontrolórka mesta.
Správu zastupiteľstvo vzalo na vedomie (12 - 0 - 0).

5.

Správa primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta
Pán primátor v krátkej ústnej správe poďakoval voličom za pomerne vysokú účasť
vo voľbách do orgánov samosprávy. Zablahoželal novozvoleným predstaviteľom
samosprávy a poďakoval odstupujúcim za doteraz vykonanú prácu.
Informoval, že sa pripravuje riadne odovzdanie spisov mestského úradu, o čom bude
priebežne informovať.

-2Mgr. Kórósi upozornil, že mesto nemá rozpočet a daňové sadzby na nasledujúci rok
a ak sa dodrží plánované odovzdanie mandátov až 15.decembra, nebude už dostatok
času na prijatie týchto materiálov.
Pán primátor zopakoval, že kvôli riadnemu odovzdaniu úradu sa drží tohto termínu.
Správa primátora mesta bola schválená (11 - 0 - 1).

6.

Hlasovanie o udelení ceny PRO URBE
Jediný návrh a to návrh PaedDr. Ernesta Nagya na cenu PRO URBE (príloha č.2)
predložil PaedDr. Marian Soóky.
Navrhnutou osobou je pani učiteľka Mgr. Éva Varga. Na pridelenie ceny je
potrebných 8 hlasov za.
Nasledovalo tajné hlasovanie. Po krátkej prestávke návrhová komisia informovala, že
z 12 hlasovacích lístkov jeden bol neplatný (neoznačený), siedmy hlasovali za a štyria
proti udeleniu ceny, preto sa cena PRO URBE ani v roku 2014 neudelí.
Pán primátor konštatoval neudelenie ceny a ďalším vedením rokovania poveril pána
zástupcu primátora.

7.

Voľné návrhy, diskusia
Pán Mgr. Zalán Kórósi predložil návrh na uloženie prednostu MsÚ informovať
zastupiteľstvo o pripravovaných zmluvách na podpis v kompetencii úradujúceho
primátora a o finančných transakciách nad 1 000,-€ (príloha č.3).
Dodal, že má hlavne obavy ohľadne prípadných zmlúv s DAN SLOVAKIA.
Pán prednosta poznamenal, že namiesto „ukladá“ by malo znieť „žiada“.
Zastupiteľstvo predložený návrh so spomenutou úpravou schválil (10 - 0 - 2).
Mgr. Kórósi predložil ďalší návrh a to úlohu pre hlavného kontrolóra (príloha č.4)
prešetriť doterajšiu písomnú komunikáciu - stanoviská mestského úradu vo veci
predmetného podnikateľského zámeru DAN SLOVAKIA.
Pán Bobkovič navrhol sa zamyslieť nad možnosťou usporiadať v tejto veci miestne
referendum, Ing. Bugárová však upozornila, že v prípade nízkej účasti - neplatného
referenda by to mohlo byť chápané ako súhlas obyvateľov.
MUDr. Vrezgová dodala, že ak áno, tak je treba referendum dôkladne pripraviť.
Pán Görföl poznamenal, že na základe prvého stanoviska mesta už údajne prebieha
2.kolo povolovania.
Opýtal sa, či už bola odovzdaná petícia proti vybudovaniu farmy ošípaných a súhlasil,
že referendum môže byť rizikové.

-3Predložený návrh uznesenia bol schválený (12 - 0 - 0).
V diskusii sa pán Horváth Alexander opýtal, či má mesto referenta životného
prostredia a navrhol vyšetriť vody v okolitých kanáloch s tvrdením, že tam už
dochádza k úhynu rýb.
Pán prednosta upozornil, že to nie je priamo v kompetencii mesta, bude o tom
potrebné upozorniť príslušné okresné orgány.
Pán Ivan Polgár poďakoval poslancom za ich trpezlivosť v súvislosti s jeho
vystúpeniami na zasadnutiach a poprial im ďalšiu dobrú prácu.

8.

Záver
Pán zástupca primátora poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.

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

PaedDr. Marian Soóky
zástupca primátora mesta

