Zápisnica
napísaná z príležitosti 3. mimoriadneho zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 26.5.2007

Predsedajúci

:

Ing. Alexander Néveri

Prítomní

:

podľa prezenčnej listiny

Overovatelia zápisnice :

Ladislav Dobis
Ing. Arpád Bartalos

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

:

1./

Ing. Néveri, poverený štatutárny zástupca mesta konštatoval, že zasadnutie je
uznášaniaschopné.
Informoval, že jediným programom rokovania je prerokovanie aktuálnych otázok
Polikliniky, zároveň vyslovil nespokojnosť, že nebol informovaný o dôvodoch
zvolania tohto zasadnutia a odovzdal slovo MUDr. Vrezgovej Alžbete.

2./

MUDr. Vrezgová úvodom informovala o doterajších krokoch samosprávy v záujme
prevodu Polikliniky do majetku mesta :
- samospráva listom zo dňa 15.10.2004 požiadala Trnavský samosprávny kraj
o prevod Polikliniky do majetku mesta - predseda Tomeček prisľúbil o tom
rozhodnutie v pléne samosprávneho kraja
- uznesením opakovane deklarovaný záujem mesta zo dňa 7.2.2006 bol osobne
konzultovaný s poslancom Čangalom.
Tieto aktivity mesta ostali nepovšimnuté.
Dr. Vrezgová konštatovala, že mesto vyslovilo jednoznačný záujem o Polikliniku.
Ako dôvod zvolania dnešného zasadnutia uviedla správu, že samosprávny kraj
objednal znalecký posudok na Polikliniku za neznámym účelom a neinformovali
o tom mesto.
Navrhla opakovane sa uzniesť o záujme mesta prevádzkovať Polikliniku.
Ing. Néveri informoval, že vedel o týchto krokoch VÚC, čo však vykonávajú len za
účelom zmapovania ich majetku.
Pán Domsitz, predseda komisie pre správu majetku VÚC ho informoval, že uvažujú o
novom systéme prevádzkovania, pán Kvarda, podpredseda VÚC prisľúbil, že bez
vedomia mesta nič nepodniknú.
Konštatoval ďalej, že spôsob prevádzkovania bude nutné prekonzultovať s dotyčnými
lekármi a že navrhuje objednať odbornú štúdiu pre tieto účely.

-2V ďalšej diskusii niektorí poslanci vyčítali Ing. Néverimu, že nezverejnil svoje
informácie.
Pán Dobis informoval, že lekárske skupiny majú záujem o kúpu pozemku v areáli
Polikliniky, že mesto je vynechané z procesu rozhodovania, hoci je partnerom,
nakoľko v zmysle zákona o obecnom zriadení má za úlohu okrem iného aj zabezpečiť
základnú zdravotnú starostlivosť.
Predmetné obavy považuje za opodstatnené, zasadnutie bolo zvolané podľa zákona na
návrh 5 poslancov a podporuje ďalšiu výzvu.
Ďalej upozornil, že mesto plánuje niektoré investície do budovy Polikliniky, aj preto
musí mať potrebné informácie o majetkoprávnych stavoch.
Po ďalších konfrontáciách názorov Ing. Néveri pripustil, že môže byť poverený iný
poslanec na štatutárne zastúpenie v tejto veci.
Ing. Dobis sa domáhala rozhodnutia, Ing. Michnya navrhol medializovať túto tému.
Poslanci schválili jednohlasne (8 - 0 - 0) súbor uznesení :

Uznesenie č. 3M-MsZ/2007
zo dňa 26.5.2007

1./

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Mestské zastupiteľstvo vyjadruje nespokojnosť nad skutočnosťou, že
mesto nie je informované zámerom VÚC vo veci riešenia problematiky
Polikliniky vo Veľkom Mederi.
Mesto Veľký Meder naďalej trvá na svojich požiadavkách.
Z uvedeného dôvodu MsZ žiada VÚC v Trnave o podanie informácie
v uvedenej veci, zároveň žiadame, aby VÚC odpovedalo na naše listom
žiadané zámery zo dňa 27.9.2004, č.j. 2230/2004 a 13.2.2006,
č.j. 539/2006.

b/

ukladá
poverenému štatutárnemu zástupcovi mesta
predložiť toto uznesenie predsedovi VÚC v Trnave
T : 31.5.2007

c/

zaväzuje sa
vytvoriť právne predpoklady v záujme prevádzkovania Polikliniky
vo Veľkom Mederi
T : 30.6.2007

-32./

Mestské zastupiteľsvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
medializovať problematiku majetkoprávneho vysporiadania Polikliniky cez
celoštátne médiá, prípadne cez tlačovú konferenciu po písomnej odpovedi
prípadne po uplynutí zákonnej lehoty na vybavenie žiadosti.
Zodpovedná osoba : prednosta úradu

3./

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

poveruje
MUDr. Alžbetu Vrezgovú
vytvoriť odbornú komisiu za účelom koordinácie aktivít mesta vo veci
majetkoprávneho vysporiadania a prevádzkovania Polikliniky.

Na konci rokovania pán Dobis poďakoval prítomným za účasť a vyslovil presvedčenie, že
zvolať zasadnutie bolo prospešné.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Alexander Néveri
poverený štatutárny zástupca mesta

Overovatelia zápisnice :
Ladislav Dobis
Ing. Arpád Bartalos

