Poslanci mestského zastupiteľstva Veľký Meder

Mesto Veľký Meder
Gergő Holényi - primátor
Komárňanská 207/9
Veľký Meder
932 01

Vec:
Žiadosť o zvolanie zasadnutia mestského zastupiteľstva

Vážený pán primátor,
Dolupodpísaní poslanci mestského zastupiteľstva mesta Veľký Meder v zmysle §12 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
žiadajú
o zvolanie zasadnutia mestského zastupiteľstva na 26. 02. 2020 o 17.00 do divadelnej sály
MsKS vo Veľkom Mederi.

Mestské zastupiteľstvo žiadame zvolať s nasledujúcim návrhom programu:
1. Otvorenie
2. Predloženie programu rokovania
3. Kontrola plnenia uznesení MsZ a správa o kontrolnej činnosti
4. Správa primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta,
5. Interpelácie poslancov
6. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2019
7. Správa náčelníka MP o činnosti v r. 2019
8. Rozpočet mesta na roky 2020-2022 a rozpočet MsKS na rok 2020
9. Vyhodnotenie investičných akcií mesta za rok 2019
10. Poradovník investičných akcií mesta v roku 2020
11. Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v roku 2020
12. Plán kultúrnych a spoločenských podujatí MsKS na rok 2020
13. Majetkovoprávne operácie
14. Voľné návrhy

15. Informácie o stave rokovaní s možnými prevádzkovateľmi RTG v zdravotníckom
centre mesta
16. Informácie o stave projektu „Priemyselný park“
17. Diskusia
18. Záver

Vo Veľkom Mederi, dňa 12. 02. 2020

Poslanci Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi

Dôvodová správa:
Mestské zastupiteľstvo je konštituované ako najvyšší orgán Mesta Veľký Meder so základnou
pôsobnosťou, od ktorej je odvodená činnosť ostatných orgánov mesta.
Mestskému zastupiteľstvu je podľa §11 ods. 4 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyhradené
rozhodovať o najdôležitejších záležitostiach, o koncepciách rozvoja jednotlivých oblastí života
obce a riešiť základné otázky života mesta. Preto je potrebné zabezpečiť bezproblémový
priebeh zasadnutí MsZ počas celého roka. Na základe skúseností, ktoré priniesla prax
mestských zastupiteľstiev v jednotlivých samosprávach v Slovenskej republike a to s cieľom
vyhnúť sa problémom s uznášaniaschopnosťou mestského zastupiteľstva, pre maximalizáciu
účasti poslancov na jeho rokovaní a dosiahnutie čo najväčšej účasti verejnosti na rokovaní
mestského zastupiteľstva, je potrebné, aby mestské zastupiteľstvo schválilo harmonogram
zasadnutí.
Uvedené vyplýva aj z ustanovenia §5 ods. 2 a 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov, v zmysle ktorého mesto Veľký Meder v predstihu povinne zverejňuje
termíny schôdzí mestského zastupiteľstva.
Takéto plánovanie zároveň umožňuje poslancom mestského zastupiteľstva, riadiacim
pracovníkom mesta, riaditeľom mestských podnikov, primátorovi mesta, zástupcovi primátora
mesta, prednostovi mestského úradu zariadiť si súkromné a pracovné záležitosti tak, aby sa
mohli zúčastňovať pravidelne zasadnutí mestského zastupiteľstva, a tak riadne vykonávali
zverený mandát a povinnosti vyplývajúce z pracovných zmlúv.
Schválený harmonogram zasadnutí mestského zastupiteľstva zabezpečuje plynulý výkon
a stabilitu samosprávy a výrazne zrýchľuje reakčný čas pri riešení problémov a podnetov
občanov či podnikateľov, čím mesto dosiahne rýchlejšie a efektívnejšie výsledky. Mestské
zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi schválilo Plán zasadnutí na rok 2020 uznesením č. 12MsZ/2019 zo dňa 11. 12. 2019 bod 10.. MsZ žiada zaradiť do programu rokovania podľa
odsúhlaseného harmonogramu body rokovania z plánovaného termínu 12. 2. 2020.
Primátorom bol už viackrát určený termín o zvolaní verejnej diskusie obyvateľov s programom
ohľadne projektu „priemyselný park“, avšak zastupiteľstvo ohľadne tejto otázky nebolo
dostatočne informované. Z tohto dôvodu poslanci MsZ žiadajú zaradiť do programu rokovania
bod týkajúci sa tejto problematiky, aby sa aspoň týmto spôsobom mohli dostať k potrebným
informáciám pre určenie ďalšieho postupu.
MsZ uznesením č. 10-MsZ/2018 zo dňa 19.12.2018 bod 9. ods. b) schválilo zámer na kúpu
nového RTG prístroja a rekonštrukciu budovy Polikliniky v roku 2019 v sume vysúťaženej vo
verejnom obstaraní maximálne do výšky 200.000,-eur, financovanej z rezervného fondu. Na
základe primátorom podaných informácií ohľadne nefunkčnosti bývalým vedením už
zakúpeného RTG prístroja, MsZ jednohlasne odhlasovalo hneď na 1. plánovanom zasadnutí
túto investíciu, z dôvodu že ju považovalo ako strategickú z hľadiska dostatočného
zabezpečenia zdravotnej starostlivosti pre občanov mesta, ktorej odklad bol a je
netolerovateľný. Od tohto dňa už uplynulo 14 mesiacov, počas ktorých občania pocítili
nepríjemnosti a ťažkosti, ktoré im prinieslo pomalý postup a nevyužitie tejto investície. Preto
žiadame zaradiť do programu tohto rokovania bod týkajúci sa informácií o stave rokovaní s

možnými prevádzkovateľmi RTG a zabezpečenia povolenia pre prevádzku v zdravotníckom
zariadení mesta.
Na základe týchto skutočností Vás v zmysle platného rokovacieho poriadku MsZ §7 ods. (3)
žiadame o zvolanie mestského zastupiteľstva Mesta Veľký Meder do 15 kalendárnych dní.
Napriek tomu, že zákonom stanovená lehota na konanie v tejto veci je 15 dní od odovzdania
tejto žiadosti, MsZ žiada primátora na zvolanie zastupiteľstva v súvislosti s prerokovaním tak
závažných tém a prijatie dôležitých rozhodnutí, ktoré môžu ovplyvniť ďalší chod mesta a sú vo
verejnom záujme širokého okruhu obyvateľov, na 26. február 2020.

