Zápisnica
o 1. mimoriadnom zasadnutí
Mestského zastupiteľstva
Mesta Veľký Meder
1M-MsZ/2007
Na základe dohody poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Veľký Meder /ďalej len
„mestské zastupiteľstvo“/ zasadnutiu mestského zastupiteľstva bude predsedať MUDr.
Alžbeta Vrezgová.
MUDr. Alžbeta Vrezgová vyhlasuje, že na mimoriadnom zasadnutí mestského
zastupiteľstva sa zúčastní mestské zastupiteľstvo v plnom počte mestských poslancov.
Žiadny poslanec mestského zastupiteľstva nemá žiadne námietky proti spôsobu, termínu
a miestu konania a zvolania zasadnutia mestského zastupiteľstva. Všetci členovia mestského
zastupiteľstva zhodne konštatujú, že bolo dodržané ustanovenie § 12 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého v prípade
mimoriadneho zasadnutia návrh programu zasadnutia mestského zastupiteľstva treba
zverejniť aspoň 24 hodín pred jeho konaním.
Následne za predsedajúceho bola jednomyseľne zvolená MUDr. Alžbeta Vrezgová, za
overovateľov zápisnice boli zvolení Mgr. Éva Varga a Dénes Mikóczy v pomere hlasov za 11,
zdrali sa 2 a proti 0.
V ďalšom bol jednomyseľne schválený program mimoriadneho zasadnutia mestského
zastupiteľstva, a to
uznesením č. 1M-MsZ/2007
takto:
1. Vzatie informácie vyžiadanej od Najvyššieho súdu SR o stave trestného konania
v trestnej veci primátora mesta, JUDr. Samuela Lojkoviča na vedomie mestským
zastupiteľstvom
2. Rozhodovanie o zastupovaní primátora v čase jeho neprítomnosti a zvolanie
štatutárneho zástupcu mesta
3. Rôzne

1. Vzatie informácie vyžiadanej od Najvyššieho súdu SR o stave trestného konania
v trestnej veci primátora mesta, JUDr. Samuela Lojkoviča na vedomie mestským
zastupiteľstvom
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne
uznesením č. 1M-MsZ/2007 – 1/a
berie na vedomie informáciu, vydanú Najvyšším súdom SR, že odvolanie primátora, JUDr.
Samuela Lojkoviča ako aj odvolanie prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry sa zamieta
a potvrdzuje sa rozsudok Špeciálneho súdu, ktorým bol primátor mesta, JUDr. Samuel
Lojkovič uznaný vinným z úmyselného trestného činu, čím rozsudok Špeciálneho súdu sa stal
právoplatným.
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne

uznesením č. 1M-MsZ/2007 – 1/b
berie na vedomie, že podľa § 13a ods. 1 písm. d zákona o obecnom zriadení mandát starostu,
resp. primátora zanikne jeho právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin.
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne
uznesením č. 1M-MsZ/2007 – 1/c
schvaľuje žiadosť mestského zastupiteľstva o vyhlásení nových volieb do orgánov
samosprávy mesta – voľby primátora podľa § 48 ods. 4 zákona č. 346/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov.
2. Rozhodovanie o zastupovaní primátora v čase jeho neprítomnosti a zvolanie
štatutárneho zástupcu mesta
Mestskému zastupiteľstvu bol zo strany predsedajúceho v súlade s ustanovením § 12
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení predložený návrh na voľbu poslancov
poverených zastupovaním mesta, a to takto:
i.
Ing. Alexander Néveri – ako poslanec mestského zastupiteľstva poverený
právomocami primátora mesta s plným právom zastupovania a konania v mene
mesta vo všetkých otázkach a vo všetkých veciach, týkajúcich sa života mesta
a ako poverený štatutárny zástupca mesta
ii.
Ladislav Dobis – ako poslanec mestského zastupiteľstva poverený plnením
úloh spojených so správou a činnosťou Mestského úradu a riadením
spoločného Obecného úradu
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v pomere hlasov za 11, zdržali sa 2, proti 0
uznesením č. 1M-MsZ/2007 – 2/a
•

•

Ing. Alexandra Néveriho – ako poslanca mestského zastupiteľstva
povereného právomocami primátora mesta s plným právom
zastupovania a konania v mene mesta vo všetkých otázkach a vo
všetkých veciach, týkajúcich sa života mesta a ako povereného
štatutárneho zástupcu mesta
Ladislava Dobisa – ako poslanca mestského zastupiteľstva
povereného plnením úloh spojených so správou a činnosťou
Mestského úradu a riadením spoločného Obecného úradu

3. Rôzne
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne
uznesením č. 1M-MsZ/2007 – 3/a

odvolalo Ing. Alexandra Néveriho z funkcie predsedu komisie správy mestského majetku, a to
pre nezlučiteľnosť funkcií.
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne
uznesením č. 1M-MsZ/2007 – 3/b
schválilo nového predsedu komisie správy mestského majetku v osobe Ing. Zoltána Döménya,
PhD.
Mestské zastupiteľstvo na návrh predsedu komisie výstavby, regionálneho rozvoja
a cestovného ruchu, Ing. Árpáda Bartalosa v pomere hlasov za 9, zdržali sa 1 a proti 3
uznesením č. 1M-MsZ/2007 – 3/c
zvolilo členov komisie výstavby, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu takto:
• Ing. Juraj Hervay
• Ing. Tibor Bugár
• Ing. Štefan Csémi
• Daniel Csepi.
Mestské zastupiteľstvo na návrh predsedu komisie na ochranu verejného záujmu,
verejného poriadku a prejednávanie priestupkov, Ladislava Dobisa jednomyseľne
uznesením č. 1M-MsZ/2007 –3/d
doplnilo členov komisie na ochranu verejného záujmu, verejného poriadku a prejednávanie
priestupkov takto:
• JUDr. Erika Betáková.
Mestské zastupiteľstvo na návrh predsedu komisie na ochranu životného prostredia, Ing.
Zoltána Döménya, PhD. v pomere hlasov za 12, zdržal sa 1, proti 0
uznesením č. 1M-MsZ/2007 – 3/e
doplnilo členov komisie na ochranu životného prostredia takto:
• Ing. Teodóra Garaiová
• Ing. Kristína Pivodová
• Ing. Róbert Michnya
• Silvia Kórósiová
Mestské zastupiteľstvo na návrh predsedu komisie športu a mládeže, Daniela Csepiho
jednomyseľne
uznesením č. 1M-MsZ/2007 – 3/f
doplnilo členov komisie športu a mládeže takto:
• Ernest Lengyel.

Mestské zastupiteľstvo na návrh predsedu komisie kultúry a školstva, Mgr. Éva Varga
jednomyseľne
uznesením č. 1M-MsZ/2007 – 3/g
doplnilo členov komisie kultúry a školstva takto:
• Margita Krauszová.
Mestské zastupiteľstvo na návrh predsedu zdravotnej a sociálnej komisie, MUDr.
Alžbety Vrezgovej v pomere hlasov za 12, zdržal sa 1 a proti 0
uznesením č. 1M-MsZ/2007 – 3/h
doplnilo členov zdravotnej a sociálnej komisie takto:
• Agneša Nagyová
• András Szabó
• Ing. Július Rácz.
Ladislav Dobis informoval mestské zastupiteľstvo o stanovisku Ministerstva vnútra SR
o zložení jednotlivých komisií v otázke pomeru poslancov mestského zastupiteľstva
a externých odborníkov. Nakoľko zákon o obecnom zriadení nestanovuje žiadne kritérium pre
určenie pomeru poslancov a externých odborníkov v jednotlivých komisiách, postup
mestského zastupiteľstva pri kreácii komisií považuje za správny.
Ing. Alexander Névery a Ladislav Dobis krátko sa poďakovali za dôveru, vyjadrenú
mestským zastupiteľstvom formou ich zvolenia za poslancov mestského zastupiteľstva
poverených právomocou primátora mesta a prisľúbili maximálnu súčinnosť a pomoc pri
zastupovaní mesta.
Zo strany prítomných obyvateľov mesta, Karola Paxiána bolo uvedené, že súhlasí
s doplnením jednotlivých komisií a vyjadruje nespokojnosť nad doterajším vývojom mesta.

Vo Veľkom Mederi, dňa 28.2.2007

........................................................
Ing. Alexander Néveri – štatutárny zástupca
mesta

........................................................
Mgr. Éva Varga - overovateľ

........................................................
Ladislav Dobis – poslanec poverený
právomocou primátora

........................................................
Dénes Mikoczy - overovateľ

