Zápisnica
napísaná z príležitosti 4. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 22.9.2008

Predsedajúci

:

Ing. Ladislav Rudický

Prítomní

:

podľa prezenčnej listiny

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Éva Varga
Ing. Arpád Bartalos

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1./

:

Otvorenie, kontrola uznesení
Pán primátor privítal prítomných a konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Pracovné predsedníctvo bolo schválené v zložení Ing. Ildikó Dobis, Ing. Alexander
Néveri.
Program rokovania bol schválený podľa pozvánky.
Pán primátor v rámci kontroly uznesení z 3. riadneho a 4. mimoriadneho zasadnutia
mestského zastupiteľstva informoval, že náplň činností jednotlivých oddelení MsÚ
bola vypracovaná ako aj kalkulácia nákladov na rekonštrukciu nebytových objektov
mesta riaditeľom MPBH s.r.o.
Schválené - pridelené nájomné byty boli realizované, štúdia na schválené oblasti mesta
sa pripravujú, priebežne sa realizujú aj schválené predaje pozemkov. Trojuholník pri
priemyselnom parku bude možné zamerať až po žatve, na 5. parcelu priemyselného
parku sú 3 - 4 žiadosti.
Návrh na kúpu hotela pri parkovisku TK bude prerokovaný v rámci voľných návrhov.
Prebiehajú už aj rokovania o úvere na kúpu Polikliniky.

2./

Správa primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta
Pán primátor informoval, že bola podpísaná zmluva o predaji časti priemyselného
parku s fy IPEC-ASESO. Bude predložená na schválenie.
V dňoch 29. -30. septembra sa odovzdá stavenisko kruhového objazdu.
Vykonala sa rekonštrukcia el. rozvodu a osvetlenia ZŠ maď., dokončila sa výstavba
domu smútku a je vydané prevádzkové povolenie a bolo realizované aj nové oplotenie
cintorína v Ižope.
Kvôli problémom v zásobovaní materiálu je sklz v rekonštrukcii mestského rozhlasu.

-2Pripravujú sa štúdia na rekonštrukciu CMZ, cyklotrasy, verejného osvetlenia,
kamerového systému a v ďalších niektorých prípadoch sa pripravuje aj stavebná
dokumentácia.
Bol realizovaný interný informačný systém mestského úradu s možnosťou rozšírenia
a aj externého využitia.
Vykonala sa obhliadka neopravených rozkopávok po uložení optického kábla
MADNET-om.
Pracuje sa na úprave skládky na Okočskej ceste a je pripravená zmluva na kúpu
Polikliniky.
Pán primátor na konci správy informoval, že víťazmi konkurzov na funkciu ved. odd.
regionálneho rozvoja sa stal Ing. Koloman Pongrácz, ved. odd. výstavby Ing. Viktor
Szakszon a riaditeľkou MŠ maď. Mária Krascsenicsová.
Správa primátora mesta bola schválená

3./

(11 - 0 - 0).

Interpelácie poslancov
Pán Dobis požiadal dôsledne dohliadnúť na spätnú úpravu spomenutých rozkopávok
a prípadne si uplatniť sankcie. Požiadal reláciu Soc. poisťovne pre dôchodcov
o zavedení eura zverejniť aj v maďarčine a upozornil aj na povinnosti obce v oblasti
osvety o zavedení eura.
Požiadať SSC, aby v rámci rekonštrukcie na Komárňanskej ulice spravili aj chodníky
a navrhol opakovane rozšíriť parkovisko na sídl. M.Corvina.
Na záver upozornil na ďalší úpadok futbalu v meste.
Pán primátor konštatoval, že o zavedení eura hovorí s dôchodcami z príležitosti
rôznych stretnutí, že mestský rozhlas by mal fungovať do 2 týždňov a že výstavbu
chodníkov na Komárňanskej ul. má realizovať mesto namiesto svojej finančnej účasti
na výstavbe kruhového objazdu.
K problémom parkovania na sídlisku pán primátor prisľúbil riešenie, ale tiež upozornil
na nedisciplinovanosť parkujúcich, niekedy priamo vo dverách schodíšť.
O futbale sa bude diskutovať neskoršie.
Pán Bobkovič upozornil na absenciu, resp. na nedostatok kontajnerov na sklo a plasty
na Ružovej ul., že na rohu Sv. Štefana a Kurtaserskej je dopravná značka zarastená
stromami.
Pán primátor v súvislosti s dopravným značením pripustil aj prehodnotiť z hľadiska
plynulosti a bezpečnosti premávky niektoré križovatky v meste.
Pán Csepi pripomenul opakovane absenciu odpadových košov na nám. Hrdinov,
opýtal sa na organizované jesenné upratovanie, na likvidáciu zahynutých zvierat a na
pretrvávajúce problémy s odkanalizovaním dažďových vôd.
Pán primátor informoval, že odpadové koše sa dopĺňajú postupne, že v súčasnosti sa
prednostne vybuduje chodník na Ružovej ul. pri novopostavenom bytovom dome a že

-3jesenné upratovanie sa plánuje na 10.-12. októbra. Až po tejto akcii sa budú zbierať
konáre.
Na otázku Mgr. Vargu pán primátor informoval, že o kanalizácii Okočskej cesty
v Dunajskej Strede nedostal informácie, preto sa chystá do Nitry.
Pravidelné meškanie ranného „školského“ autobusu bude prešetrené zajtra
príslušníkom SAD.
Ildikó Laposová sa opakovane opýtala na zmiernenie hlučnosti premávky na
Medveďovskej ceste, na nadchod na železničnej stanici a cyklotrasu do Ižopu.
Pán primátor konštatoval, že do zahájenia výstavby kruhového objazdu nechcel
predložiť ďalšie žiadosti vôči SSC a ohľadom nadchodu nedostal informácie.
4./

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 78 o podmienkach poskytovania
dotácií z rozpočtu mesta
Predložený materiál komentovala Ing. Dúžiková Zuzana, ved. finančného odd. MsÚ.
Ing. Dobis vyslovila očakávanie, aby dotované subjekty pri svojej činnosti propagovali
mesto.
Pán Dobis vyslovil spokojnosť s tým, že sa upravia pravidlá poskytovania dotácií
a požiadal v prípade schválenia náležite zverejniť aj rozoslaním spoločenským
organizáciám.
Predložený materiál bol schválený (11 - 0 - 0).

10./

Na návrh pracovného predsedníctva si pred predložením ďalšieho písomného
materiálu poslanci vypočuli správu riaditeliek školských zariadení o pripravenosti na
nový školský rok.
Správy (viď prílohy) predložili
- Alžbeta Seböová za ZŠ B.Bartóka s vyuč. jaz. maďarským,
- Mgr. Mária Estergájošová za ZŠ J.A.Komenského,
- Margita Krauszová za ZUŠ J. Janigu,
- Zlatica Krnčanová za MŠ s vyuč. jaz. slovenským,
- Mária Krascsenicsová za MŠ s vyuč. jaz. maďarským.
Pán primátor dodal, že rekonštrukciou elektrickej siete a osvetlenia sa bude
pokračovať postupne vo všetkých školských zariadeniach.
Ing. Dobis Ildikó, konateľka TERMÁL s.r.o. informovala o úspešnej akcii
„Picursziget“ v areáli kúpaliska, kde sa ako dobrovoľná zbierka vyzbieralo 20 878,-Sk,
čo zároveň odovzdala riaditeľkám MŠ a to vo výške 13 990,-Sk pre MŠ maď.
a 6 959,-Sk pre MŠ slov., v pomere počtu detí.
Predložené správy zastupiteľstvo vzalo na vedomie
(11 - 0 - 0).

-4Na konci tohto programového bodu si zastupiteľstvo vypočulo výklad zmluvy na kúpu
časti priemyselného parku firmou ASESO s.r.o.právničkou mesta JUDr. Evou
Gulyásovou.
Ing. Néveri navrhol nad rámec zmluvy dohodnúť spoločné financovanie nákladov
územného rozhodnutia, pán Dobis navrhol uhradiť kúpnu sumu až po predložení
všetkých stavebných povolení.
Podpísanie predloženej kúpnej zmluvy bolo schválené

5./

(11 - 0 - 0).

Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 77, ktorým sa mení a dopĺňa Štatút mesta
Predložený materiál obsahujúci ustanovenia o symboloch mesta komentoval
Ing. Jankó, ved. správneho odd. MsÚ.
Materiál bol schválený

6./

(11 - 0 - 0).

Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 79 o dani za ubytovanie
Nové znenie VZN o dani za ubytovanie predložil Bc. Mikos, vedúci referátu daní
a poplatkov MsÚ.
Informoval, že v dôsledku zavedenia eura od 1.1.2008 sa ustanovila výška dane na 0,5
euro (cca 15,-Sk) a definoval sa poplatok za druhé vydanie identifikačnej karty
ubytovateľa (v dôsledku straty alebo poškodenia) na 15 euro.
Predložený materiál bol schválený (10 - 0 - 0).

7./

Správa riaditeľa MPBH s.r.o.
Ing. Varga informoval o odovzdaní novostavby 36 b.j. do užívania. Nakoľko
pripojenie bytov na elektrickú sieť nebolo súčasťou projektu, navrhuje to v záujme
nájomníkov riešiť spoločne a hradiť z fondu rozvoja bývania mesta vo výške
187 756,-Sk.
Tento návrh bol schválený

(11 - 0 - 0).

Ing. Varga ďalej informoval, že po úmrtí prevádzkovateľa mestského trhoviska ho
dočasne prevádzkuje jeho syn a navrhol poveriť MPBH s.r.o. zabezpečením ďalšej
prevádzky, príp. rekonštrukcie (viď. príloha).
Predložený materiál bol schválený (11 - 0 - 0).
Pán primátor zároveň predložil možné riešenie podľa vzoru v Košiciach, neskoršie
pripustil aj stabilné riešenie v spojení s nadzemnou garážou alebo preloženie do
priestorov terajšej autobusovej stanice.

-5Pán Dobis navrhol ponechať na terajšom mieste a prenajať za výrazne vyššie nájomné
ako doteraz.
8./

Majetkoprávne operácie
Ing. Zoltán Dömény, predseda komisie majetku mesta na základe zápisnice komisie
predložil žiadosti občanov a firiem.
Verejným hlasovaním bola schválená žiadosť fy Elbera o kúpu 5060 m2 pozemku
v cene 2000,-Sk/m2 na výstavbu rekreačného areálu (11 - 0 - 0) a zmena uznesenia
č. 1 -MsZ/2008-4/a/7 (11 - 0 - 0).
Výsledky tajného hlasovania :
- Ing. Kristína Pivodová
- Ing. Katarína Holényiová

-

- Veronika Nagyová

-

- Tibor Kulcsár

-

- Jozef Lubinszký

-

- Bc.Ladislav Molnár a manž.-

9./

kúpa pozemku v cene 150,-Sk/m2
- schválené (11 - 0),
kúpa 99 m2 pozemku v cene 150,-Sk/m2
- schválené (11 - 0),
kúpa 956 m2 pozemku v cene 250,-Sk/m2
- schválené (8 - 3),
zmena uznesenia - kúpa 848 m2 pozemku
v cene 250,-Sk/m2
- schválené (6 - 5),
zmena uznesenia - kúpa cca 1800 m2 pozemku
v cene 105,-Sk/m2
- neschválené (3 - 8),
zmena uznesenia - kúpa 1402 m2 pozemku
v cene 250,-Sk/m2
- schválené (10 - 1).

Správa o čerpaní rozpočtu mesta za 1. polrok 2008
Správu predložila a komentovala Ing. Zuzana Dúžiková.
Poznámky poslancov sa týkali príjmov z prevádzkovania telocvične T-18, nákladov na
rekonštrukciu domu smútku a účasti TSM na úprave okolia, použitie financií z predaja
majetku mesta a pod.
Predloženú správu zastupiteľstvo vzalo na vedomie

11./

(11 - 0 - 0).

Voľné návrhy, diskusia
Pán primátor informoval o rokovaniach a predajnej cene rozostavaného hotela pri
parkovisku TK (22 mil. Sk).
Na návrh p. Mikóczyho sa poslanci rozhodli nepokračovať v týchto rokovaniach.
Na návrh Ing. Dobis Ildikó poslanci schválili prijatie dlhodobého úveru vo výške
999 124,-Sk na kúpu a inštaláciu IIS MIS mestského úradu od DEXIA banky
Slovensko (9 - 2 - 0).

-6Ing. Néveri predložil a komentoval vizualizáciu návrhu na prestavbu centrálnej
mestskej zóny. Zdôraznil, že sa jedná o veľmi náročný a drahý projekt, ktorého je táto
vizualizácia prvou etapou. Potom nasleduje verejné obstarávanie projektov, atď.
Súčasťou tohto diela by bolo aj uloženie vzdušných vedení do zeme na Čičovskej
ulici.
Zastupiteľstvo schválilo predloženú vizualizáciu ako aj zámer si zaobstarať projekt pre
stavebné povolenie (11 - 0 - 0).
Na návrh pracovného predsedníctva mestské zastupiteľstvo schválilo Ing. Arpáda
Bartalosa za člena školskej rady pri ZŠ B. Bartóka (10 - 1 - 0).
Ing. Ildikó Dobis predložila koncepciu tvorby cien vstupného a služieb v termálnom
kúpalisku v r. 2009. Ceny sa nezvýšia, zrušia sa však zľavy za preukázanie zaplatenia
dane za ubytovanie a zrušia sa vstupenky s opakovaným vstupom.
Tento materiál zastupiteľstvo vzalo na vedomie
(11 - 0 - 0).
Na návrh pána primátora zastupiteľstvo schválilo doplnenie územného plánu mesta,
ktoré mesto podalo v mene ACACIA s.r.o. Ing. Augustín Cséfalvai a manž.,
DAN-Slovakia AGRAR, Pajor Karol a Július Boros (9 - 1 - 1).
Na návrh p. Dobisa zastupiteľstvo po krátkej diskusii uložilo hlavnému kontrolórovi
preveriť dodržanie zásad zákona o verejnom obstarávaní u všetkých útvaroch
a zriadených zložkách samosprávy do 30.11.2008 (9 - 0 - 1) a vykonať kontrolu
čerpania finančných prostriedkov na stavbe domu smútku do 31.10.2008 (6 - 2 - 2),
ďalej schválilo jeho návrh na spôsob spracovania návrhov a podnetov poslancov
(8 - 1 - 1).
Zastupiteľstvo neschválilo návrh p. Dobisa predkladať správu primátora mesta aj
písomne a neschválilo predkladať mesačne písomne prehľad o výdavkoch mesta nad
50 000,-Sk.
V ďalšej diskusii pán Mikóczy informoval o žiadosti podanej v TK o použitie
termálnej vody. Požiadal o vyhľadanie predmetných uznesení v tejto veci.
Na návrh Ing. Bartalosa zastupiteľstvo odvolalo Ing. Juraja Hervayho z komisie
výstavby (10 - 0 - 0) a schválilo Ing. Viktora Szakszona za nového člena tejto komisie
(10 - 0 - 0).
Z prítomných občanov p. Žugan upozornil, že v oblasti skládky na Čičovskej ceste je
ďalších 250 vlastníkov pôdy okrem spomenutých 49.
Pán Lakatos navrhol v súvislosti s výstavbou kruhového objazdu vylúčiť z premávky
v centre mesta vozidlá nad 5 t. Vyslovil ďalej svoje výhrady voči činnosti futbalového
oddielu MŠK.
12./

Záver
Pán primátor poďakoval za vykonanú prácu a ukončil rokovanie.
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Uznesenie č. 4 - MsZ/2008
zo dňa 22.9.2008
1. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
správu primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta

b/

berie navedomie
správu riaditeliek školských zariadení o pripravenosti na nový školský rok

2. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 77,
ktorým sa mení a dopĺňa Štatút mesta Veľký Meder

3. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 78 o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Veľký Meder

4. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

s c h v a ľu j e
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 79 o dani za ubytovanie

5. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

s c h va ľ u j e
z fondu rozvoja bývania obce uhradiť 187.756,-Sk za pripojenie bytov a 2 ks
schodísk objektu 36 b.j. Ružová 3563 do elektrickej siete

b/

s ch v a ľ u j e
ďaľšie prevádzkovanie mestského trhoviska a poveruje MPBH s.r.o. s jeho
realizáciou podľa základných podmienok

-86. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

s ch v a ľu j e
1. Odpredaj pozemku s parcelným číslom 131/1 o výmere: viď. prílohu žiadosti
na Lesnej ulici (druh pozemku: zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký
Meder), ktorý sa nachádza pod garážou a za plotom pre Ing. Kristínu
Pivodovú, Štadiónová 1998/46, 932 01 Veľký Meder. Mesto môže predmetný
pozemok odpredať až po jeho prevzatí do vlastníctva mesta. Cena pozemku
podľa platnej smernice je 150 Sk/m2. Kúpna zmluva musí byť uzavretá do
troch mesiacov a kúpna cena zaplatená do 30 dní odo dňa podpisu kúpnej
zmluvy obidvoma stranami.
2. Odpredaj pozemku s parcelným číslom 2697/2 o výmere 99 m2 na
Táborskej ulici (druh pozemku: zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký
Meder), ktorý slúži ako predzáhradka a nachádza sa za plotom pre Ing.
Katarínu Holényiovú, Dunajská 1273/12, 932 01 Veľký Meder. Cena
pozemku podľa platnej smernice je 150 Sk/m2. Kúpna zmluva musí byť
uzavretá do troch mesiacov a kúpna cena zaplatená do 30 dní odo dňa podpisu
kúpnej zmluvy obidvoma stranami.
3. Odpredaj pozemku s parcelným číslom 141/1 o výmere 956 m2 na Hlavnej
ulici (druh pozemku: ostatná plocha, katastrálne územie Ižop) za účelom
výstavby rodinného domu pre Veroniku Nagyovú, Ružová 177/11, 932 01
Veľký Meder. Cena pozemku podľa platnej smernice je 250 Sk/m2. Kúpna
zmluva musí byť uzavretá do troch mesiacov a kúpna cena zaplatená do 30 dní
odo dňa podpisu kúpnej zmluvy obidvoma stranami.
4. Zmenu uznesenia 3-MsZ/2008 bod 7/a/3 zo dňa 25. 06. 2008, a to znížením
ceny pozemku s parcelným číslom 104/12 o výmere 848 m2 (Hrušková ulica,
druh pozemku ostatná plocha, katastrálne územie Ižop) z 500 Sk/m2 na 250
Sk/m2 a zmenou kupujúceho z T.R.T. : Tibor Kulcsár, Mládeže 2035/13,
932 01 Veľký Meder – Ižop na Tibora Kulcsára a manželku Alenu r. Gábovú,
Mládeže 3035/13, 932 01 Veľký Meder – Ižop pre Tibora Kulcsára, Mládeže
2035/13, 932 01 Veľký Meder.
5. Odpredaj pozemku s parcelným číslom 4192/1 o výmere 5060 m2 (druh
pozemku orná pôda, katastrálne územie Veľký Meder) za účelom vybudovania
objektov s rekreačnými apartmánmi pre ELBEVA, a. s., Letištná 61/319, 929
01 Dunajská Streda. Cena pozemku podľa platnej smernice je 2000 Sk/m2.
Kúpna zmluva musí byť uzavretá do troch mesiacov a kúpna cena zaplatená do
30 dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy obidvoma stranami.
6. Zmenu uznesenia č. 3-MsZ/2008, bod 7/a/5, a to nasledovne: „Odpredaj
pozemku s parcelným číslom 129/1 (Hlavná ulica) o výmere 1402 m2 podľa
geometrického plánu č. 30079900-19/2008, overený pod číslom 1179/2008 dňa
04. 06. 2008, druh pozemku ostatná plocha, katastrálne územie Ižop, vedený na

-9LV č. 246 pre Bc. Ladislava Molnára a manželku Mgr. Evu Molnárovú, Letná
12, Veľký Meder za cenu 250 Sk/m2.“
7. Zmenu uznesenia č. 1-MsZ/2008 bod 4/a/7, a to nasledovne: „Rekultiváciu
bývalej skládky TKO na Čičovskej ceste – odkúpenie pozemkov od
identifikovaných vlastníkov (49) za cenu 15 Sk/m2, prípadne zameniť
pozemky vo vlastníctve identifikovaných vlastníkov (45 471 m2) za mestské
pozemky podľa geometrického plánu č. 30079900-77/2007 overeného pod
číslom 1655/2007 dňa 15. 10. 2007.“
b/

neschvaľuje
Zmenu uznesenia č. 3-MsZ/2008 bod 7/a/4, a to znížením ceny pozemku
s parcelným číslom 141/16 (druh pozemku ostatná plocha, katastrálne územie
Ižop) z 250 Sk/m2 na 105 Sk/m2 a zmenou výmery z 2683 m2 na cca. 1800
m2 pre Jozefa Lubinského, Športová 1880/7, 932 01 Veľký Meder.

7. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

b e r i e n a v e d o mi e
Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Veľký Meder
k 30.6.2008

8. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

s c h va ľ u j e
prijatie dlhodobého úveru na kúpu a inštaláciu softwéru - informačného
systému IIS MIS vo výške 999.124,-Sk od DEXIA banky Slovensko a.s

b/

s c hva ľ u j e
1. Vizualizáciu prestavby centrálnej zóny mesta Veľký Meder.
2. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

c/

schvaľuje
Ing. Árpáda Bartalosa za člena Rady školy pri ZŠ Béla Bartóka s VJM,
Bratislavská 622/38

9. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

b e r i e n a v e d o mi e
koncepciu tvorby cien vstupného a služieb spoločnosti TERMAL s.r.o.
za obdobie 01.01.2009-31.08.2009

- 10 10. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Kúpnu zmluvu o prevode práv k nehnuteľnostiam podpísanú zo dňa
17.septembra 2008 medzi predávajúcim Mesto Veľký Meder, so sídlom 93201
Veľký Meder, Komárňanská 207/9, IČO : 00305 332 a kupujúcim ASESO
s.r.o., so sídlom 811 08 Bratislava, Ferienčíkova 7, IČO: 36 859 621.
predmetom, ktorej je prevod nehnuteľností v katastrálnom území Veľký
Meder. zapísaných na LV č. 2287 :
Parcela č. 4479/3 orná pôda vo výmere 58 329 m2
Parcela č. 4479/7 orná pôda vo výmere 59 762 m2

11. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

súhlasí
s doplnením Územného plánu mesta Veľký Meder, ktoré podalo mesto
v mene uvedených firiem
- ACACIA s.r.o. Bratislava, Tolstého 7
-Ing. Cséfalvay Augustín a Ing. Erika Cséfalvayová, Tichá 2, Dunajská Streda
- DAN - Slovakia Agrar a.s. Nový Dvor
- Pajor Karol, Stará 46, Veľký Meder
- Július Boros, Kúpeľná 19, Veľký Meder

12. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

ukladá
hlavnému kontrolórovi mesta
preveriť na všetkých úsekoch rozpočtového hospodárenia ( MsÚ, MPBH,
Termál,MsKS, všetky školy zriadené mestom ) dodržiavanie zásad zákona zo
dňa 14.decembra 2005 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov - zákon 25/2006 Z.z. . O zistených skutočnostiach za roky
2007-2008 vypracovať a predložiť súhrnnú správu Mestskému zastupiteľstvu.
Termín : do 30. novembra 2008
Zodpovedný : JUDr. Dezider Gyori

b/

u kl a d á
hlavnému kontrolórovi mesta
vykonať kontrolu čerpania fin.prostriedkov na stavbe Dom smútku a podať
informáciu MsZ do 31.10.2008

c/

schvaľuje
rozpracovať pripomienky, návrhy a podnety poslancov (odznelých na
zasadnutiach komisií MsZ, na zasadnutiach na MsZ a osobne tlmočených )

- 11 na poradách primátora s aparátom MsÚ, Mestskou políciou, zástupcami
spoločností s ručením obmedzeným a riaditeľom MsKS,
uvedením lehoty na ich splnenie ako aj s určením konkrétnej osoby
zodpovednej za ich včasnú realizáciu. Poslancov, ktorí predkladali svoje
pripomienky, návrhy a podnety, a sú oprávnené a splniteľné, do 1 mesiaca
písomne vyrozumieť.
Termín : úloha stála
13. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

odvoláva
Ing. Juraja Hervayho z funkcie člena komisie výstavby, rozvoja a cestovného
ruchu

b/

schvaľuje
Ing. Viktora Szakszona za člena komisie výstavby, rozvoja a cestovného ruchu

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

Mgr. Éva Varga
Ing. Arpád Bartalos
------------------------overovatelia zápisnice

Ing. Helena Kucseraová
prednosta úradu

