Zápisnica
napísaná z príležitosti 3. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 19.3.2015
Predsedajúci :

JUDr. Samuel Lojkovič, primátor mesta
Dénes Mikóczy, zástupca primátora mesta

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

Ivan Bobkovič
MVDr. Dezider Bartalos

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

Otvorenie
Pán primátor pozdravil prítomných, konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné
a následne poveril funkciou predsedajúceho p. Dénesa Mikóczyho, zástupcu
primátora.
Zástupca primátora poveril p. Bobkoviča a MVDr. Bartalosa overovaním zápisnice
a na jeho návrh bola schválená do pracovného predsedníctva Mgr. Ildikó Laposová.

2.

Predloženie programu rokovania
Pán Mikóczy uviedol, že zasadnutie bolo zvolané z dôvodu, aby sa stihol termín
predloženia žiadosti mesta o príspevok na zakúpenie tepelných čerpadiel pre materskú
školu s vyuč. jazykom maďarským a základnú umeleckú školu.
Je to nevyhnutný krok, aby sa mesto mohlo neskoršie uchádzať o granty na
vykurovacie systémy a zateplenia týchto objektov.
Predložený program rokovania podľa pozvánky bol schválený (12 - 0 - 0).

3.

Rekonštrukcia vykurovacieho systému v objektoch základnej umeleckej školy
a materskej školy s vyuč. jazykom maďarským
Zástupca primátora predložil návrh na predloženie žiadosti a na spoluúčasť mesta
podľa návrhu uznesení č. 3/a,b a 4/a,b.
Pán Bobkovič sa opýtal, či v prípade realizácie geotermálneho projektu budú tieto
čerpadlá jednoducho nahraditeľné.
Pán Mikóczy uviedol, že budú slúžiť ako rezerva.
Mgr. Laposová poznamenala, že v škôlke sa už prednedávnom vymenil kotol
a v základnej umeleckej škole okná a opýtala sa na stanovisko komisie výstavby.

-2Ing. Pongrácz upresnil, že kotol sa riešil len v rámci údržby a pán Sziszák tlmočil
odporúčanie komisie výstavby k predloženým návrhom.
Predloženie žiadosti a návrh na spolufinancovanie projektu Inštalácia tepelného
čerpadla v materskej škole s vyuč.jazykom maďarským zastupiteľstvo schválilo
(12 - 0 - 0) ako aj predloženie žiadosti a návrh na spolufinancovanie projektu
Inštalácia tepelného čerpadla v základnej umeleckej škole (13 - 0 - 0).

4.

Diskusia
Ing. Néveri sa opýtal v akom štádiu je realizácia schváleného projektu rekonštrukcie
vykurovacieho systému Základnej školy B.Bartóka s vyuč. jazykom maďarským.
Pán Mikóczy konštatoval, že po rozbehnutí nových akcií sa bude venovať aj tomuto
projektu.
Ing. Ildikó Dobis navrhla pripojiť školu na mestský rozvod tepla MPBH aj z dôvodu
nevyčerpaných kapacít stavebného podniku v dôsledku vyšších teplôt vo vykurovacom
období.
Mgr. Laposová požiadala o pomoc mesto pri riešení havarijného stavu s kanalizáciou
školy, pretože na odstránenie porúch takého rozsahu už vlastné zdroje školy nestačia.
Požiadala ďalej dohliadnuť na zabezpečenie dvojjazyčných informácií v obchodoch
v našom meste.
Pán zástupca primátora prisľúbil, že sa príslušné zariadenia oslovia a má k dispozícii
aj dvojjazyčné informačné materiály.

5.

Záver
Pán Mikóczy poďakoval za účasť a konštatoval, že ďalšie plánované zasadnutie
mestského zastupiteľstva sa uskutoční 1. apríla 2015 a k tomu prípravné zasadnutie
v stredu 25.3.2015 o 17.00 hod.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JUDr. Samuel Lojkovič
primátor mesta

