Zápisnica
napísaná z príležitosti 4. mimoriadneho zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 2.9.2009

Predsedajúci :

Ing. Ladislav Rudický, PhD.

Overovatelia zápisnice :

Bc. Ildikó Laposová
Ivan Bobkovič

Prítomní

:

podľa prezenčnej listiny

Zapisovateľ

:

Ing. Ladislav Jankó

Pán primátor otvoril rokovanie, konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Oznámil, že jediným programovým bodom je schválenie 5% - nej účasti mesta vo výške
32 631,60 eur na financovaní rekonštrukcie centrálnej mestskej zóny.
Za overovateľov zápisnice vymenoval Bc. Laposovú a p. Bobkoviča.
Ing. Helena Kucseraová, prednosta MsÚ informovala, že sa jedná o využitie projektu
Ministerstva výstavby a reg. rozvoja SR : Regenerácia sídiel, v spolupráci s agentúrou
regionálneho rozvoja v Dunajskej Strede.
Pripravovaná dokumenácia obsahuje rekonštrukciu povrchu cestnej komunikácie a osvetlenie
nám. B.Bartóka a ul. Sv. Štefana.
Ing. Michnya požiadal dohliadnuť na zebezpečenie zásobovania ulice Sv.Štefana.
Pán primátor konštatoval, že terajšie práce ešte nespôsobia obmedzenia v cestnej premávke.
Ing. Kucseraová dodala, že rekonštrukcia je plánovaná v rámci vypísaných možností.
Na otázku pána Mikóczyho Ing. Szakszon, ved. odd. výstavby MsÚ informoval, že táto
rekonštrukcia sa týka len vysporiadaných mestských pozemkov, že rekonštrukciu
komunikácií vypracoval spolupracovník fy Dopravaprojekt, verejných záchodov Ing. Kórósi
a osvetlenie bolo vyčlenené z už existujúceho celomestského projektu. Dodal ďalej, že táto
rekonštrukcia je v súlade s víziou komplexnej rekonštrukcie centrálnej mestskej zóny.
Na otázku p. Dobisa pán primátor upresnil, že pod cenou projektu je treba rozumieť cenu
celej akcie, nie len projektovej dokumentácie. Organizačne účasť na tomto projekte rieši
Regionálna rozvojová agentúra v DS.
Predložený návrh uznesenia bol schválený (10 - 0 - 1).
Pán primátor poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.
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UZNESENIE č. 4M - MsZ/2009
zo dňa 2.9.2009
1.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
1.

predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2009/01 ROP za
účelom realizácie projektu "Rekonštrukcia centrálnej zóny mesta
Veľký Meder", ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom
mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta,

2.

zabezpečenie realizácie projektu mestom po schválení žiadosti o NFP,

3.

financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov
na projekt t.j. vo výške 32 631,60 eur.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Ladislav Rudický, PhD.
primátor mesta

Bc. Ildikó Laposová
Ivan Bobkovič
---------------------------overovatelia zápisnice

Ing. Helena Kucseraová
prednosta MsÚ

