Zápisnica
napísaná z príležitosti 5. mimoriadneho zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 29.10.2007

Predsedajúci :

Ing. Alexander Néveri

Prítomní :

podľa prezenčnej listiny

Overovatelia zápisnice :

Ing. Zoltán Dömény, PhD.
Daniel Csepi

Zapisovateľ :

Ing. Ladislav Jankó

1./

Ing. Alexander Néveri pozdravil prítomných na mimoriadnom zasadnutí MsZ
a informoval, že programom rokovania podľa pozvánky je zverejnenie informácií
o nových voľbách primátora mesta, zloženie sľubu nového primátora a zrušenie
uznesenia zo dňa 28. februára o zriadení funkcií poverených poslancov.

2./

Ing. Kristína Pivodová, predsedkyňa mestskej volebnej komisie informovala
poslancov a občanov mesta, že nové voľby primátora mesta dňa 27.10.2007 prebehli
regulárne, komisie odviedli poctivú prácu, poďakovala im za ich aktivitu a zároveň
vyslovila presvedčenie, že účasťou na voľbách voliči prispeli k zlepšeniu činnosti
samosprávy.
Vo voľbách z celkového počtu 7 352 sa zúčastnilo 2 799 voličov s 2 781 platnými
hlasmi.
Za primátora mesta bol zvolený Ing. Ladislav Rudický, PhD.
Ing. Pivodová zablahoželala novozvolenému primátorovi a odovzdala osvedčenie
o zvolení.

3./

Ing. Rudický podpísaním pod text sľubu zložil sľub primátora mesta a ujal sa svojej
funkcie.

4./

Na návrh predsedajúceho poslanci jednohlasne vzali na vedomie výsledky nových
volieb primátora, zloženie sľubu nového primátora Ing. Ladislava Rudického, PhD.
a zrušili uznesenie č. 1M-MsZ/2007-2/a zo dňa 28.2.2007
(11 - 0 - 0).

-25./

Na konci zasadnutia Ing. Néveri prisľúbil konštruktívnu spoluprácu v zastupiteľstve.
Ing. Ladislav Rudický, novozvolený primátor mesta poďakoval voličom za dôveru,
požiadal každého o spoluprácu a vyslovil presvedčenie, že bude dobrým primátorom
aj tých, ktorí ho nevolili.
Ing. Néveri uzavrel rokovanie.

Uznesenie č. 5M - MsZ/2007
zo dňa 29.10.2007
1./

2./

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

berie na vedomie
výsledky nových volieb primátora mesta zo dňa 27.10.2007

b/

berie na vedomie
zloženie sľubu primátora mesta Ing. Ladislava Rudického, PhD.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

zrušuje
Uznesenie č. 1M - MsZ/2007-2/a zo dňa 28.2.2007.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Ladislav Rudický, PhD.
Ing. Helena Kucseraová
primátor mesta
prednosta úradu

Ing. Alexander Néveri

Overovatelia zápisnice :
Ing. Zoltán Dömény, PhD.
Daniel Csepi

Ladislav Dobis

