Zápisnica
napísaná z príležitosti 7. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 18.7.2012
Predsedajúci :

Mgr. Ildikó Laposová, zástupca primátora mesta

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia :

PaedDr. Marián Soóky
Ing. Veronika Dóková

Zapisovateľ

Mgr. Ildikó Laposová

1.

:

Otvorenie
Mgr. Ildikó Laposová pozdravila prítomných z poverenia primátora mesta.
Konštatovala, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Návrhová komisia bola schválená v zložení Mgr. Zalán Kórósi, p. Ladislav Dobis.
Pani zástupkyňa primátora za overovateľov vymenovala PaedDr. Mariána Soókyho
a Ing. Veroniku Dókovú.
Program zasadnutia bol schválený podľa pozvánky.

2.

Interpelácie poslancov
Pán Dobis sa opýtal na zodpovedného za odvoz smetia po okosení trávy.
MUDr. Alžbeta Vrezgová požiadala častejšie polievať trávu v parkoch a upozornila na
nedodržanie parkovacieho poriadku pri Poliklinike.
Ing. Ildikó Dobis opakovane navrhla častejší odvoz selektívne zbieraného odpadu.
Pán Dobis upozornil, že na konci Dunajskej ulice pri výjazde na Medveďovskú cestu
jedna reklamná tabuľa obmedzuje prehľadnosť križovatky.

3.

Voľné návrhy
Pán Csepi ako konateľ MŠK Veľký Meder s.r.o. predložil žiadosť o vykrytie 20 682,-€
ktorá suma bola v roku 2011 vyplatená na prestavbu športovej haly.
Pán prednosta predložil návrh na úpravu rozpočtu opatrením č. 6 (príloha č. 1) za
účelom navýšenia dotácie pre MŠK Veľký Meder s.r.o. o 20 682,-€ na investičné
výdavky vynaložené v roku 2011 vedením s.r.o.
Pán Csepi požiadal žiadosti vyhovieť. Mgr. Kórósi informoval, že finančná
a majetková komisia súhlasí s uvedeným návrhom, ale má výhrady voči dodatočnému
vysporiadaniu.

-2Pán Dobis odporúča vyhovieť, ale súčasne to musí byť právne ako aj po účtovníckej
stránke zákonné.
Na právny aspekt upozornila Ing. Dúžiková. Odborné stanovisko je súčasťou prílohy
č. 1.
Požiadala ďalej poopraviť sumy v riadku 3 tabuľky.
Predložená úprava rozpočtu bola schválená (10 - 2 -1).
Pán prednosta ďalej predložil návrh na úpravu rozpočtu opatrením č. 4 (príloha č. 2)
na vykrytie výstavby výťahu na Poliklinike v dôsledku navýšenia skutočných
nákladov z úveru.
Pán Görföl a Dobis požiadali o vysvetlenie k navýšeniu nákladov o 22 000,-€.
MUDr. Vrezgová sa zaujímala o osobu zodpovedného za vypísanie predmetného
verejného obstarania.
Ing. Judit Varga podala vysvetlenie, že ona mala na starosti verejné obstaranie.
Uviedla, že suma 50 000,-€, ktorá je vyčlenená v rozpočte mesta na tento účel nie je
reálna vzhľadom na veľkosť plánovanej investície.
Ing. Štefan Csémi doplnil výklad o projekte, čo všetko obsahuje.
Pán Görföl požiadal porovnať s nákladmi na vybudovanie výťahu na termálnom
kúpalisku.
Pán prednosta uviedol, že požiadal konateľa Termál s.r.o. o túto informáciu, ale suma
sa nedala vykázať za taký krátky čas, lebo bola súčasťou celého diela.
Navrhnutá úprava rozpočtu bola schválená (13 - 0 - 0).
Opatrenie č. 5 na úpravu rozpočtu mesta (príloha č. 2) predložil prednosta úradu.
Zmena sa týka schváleného spolufinancovania projektu „Cyklotrasy bez hraníc“
a nákupu kontajnerov na separovaný odpad.
Predložený návrh bol schválený (13 - 0 - 0).
4.

Diskusia, záver
Pán Görföl namietol, že neboli predložené na predchádzajúcom zasadnutí stiahnuté
majetkoprávne operácie a že mesto je plné smetia.
Majetkoprávne operácie neboli predmetom rokovania MsZ z dôvodu, že by nebola
dodržaná povinnosť zverejnenia zámeru na 15 dní pred rokovaním.
Na otázku p. Csepiho PaedDr. László informoval, že do 30 dní by sme mali dostať 26
nových kontajnerov.
Ing. Judit Varga informovala o stave vybudovania zberného dvora a prisľúbila vyzvať
dodávateľa, aby dodržali termín 2. august na výmenu okien na Poliklinike.

Pani zástupkyňa primátora poďakovala za účasť a ukončila rokovanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mgr. Ildikó Laposová
zástupca primátora mesta

