Zápisnica
napísaná z príležitosti 4. mimoriadneho zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 8.8.2007

Predsedajúci :

Ing. Alexander Néveri

Overovatelia zápisnice :

Ildikó Laposová
Ivan Bobkovič

Prítomní :

podľa prezenčnej listiny

Zapisovateľ :

Ing. Ladislav Jankó

1./

Úvodom Ing. Néveri, poverený štatutárny zástupca mesta pozdravil prítomných,
informoval, že zasadnutie bolo zvolané z podnetu konateľov Termál s.r.o.
a konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Navrhol v prípade mimoriadnych zasadnutí nevenovať sa "rôznym" záležitostiam.
Prerokovať len tie, ktoré boli podnetom na zvolanie zasadnutia.
Tento návrh bol schválený

2./

(9 - 1 - 1).

Ing. Ildikó Dobis, konateľka Termál s.r.o. informovala, že projektová dokumentácia na
investície odsúhlasené zastupiteľstvom 16. júla (na prvú cca 62 mil. Sk etapu) bude
stáť cca 2, 76 mil. Sk a vypracovala by ju fy ADIF, ktorá by napomáhala aj pri
stavebnom konaní.
Požiadala na splnomocnenie od zastupiteľstva objednať si tento projekt, nakoľko od
Ing. Néveriho v mene Valného zhromaždenia Termál s.r.o. majú všeobecné
obmedzenie podpisovať objednávky len do 200 000,-Sk.
Ing. Dobis v diskusii doplnila, že banky, s ktorými doteraz rokovali, nenamietali voči
50 mil. Sk úveru a že v prípade získania dotácií z EU fondov by mohla byť
realizovaná celá 100 mil. investícia. K tomu je však prednostne potrebný tento projekt.
Ing. Néveri namietal, že nie je vypracovaná koncepcia rozvoja TK a spochybnil, že by
práve prezentovaný smer rozvoja bol ten najžiadanejší.
V diskusii niektorí poslanci konštatovali, že ak sa chceme uchádzať o peniaze, musíme
mať pripravené projekty, iní by však počkali rok - dva a venovali by sa radšej
ostatným potrebám mesta.
Na konci diskusie poslanci neschválili poverenie pre konateľov TK objednať si
projekt na prvú 62,5 mil. investíciu (6 - 5 -1).

-2Ing. Néveri týmto ukončil oficiálnu časť rokovania.
3./

Na konci zasadnutia pán Dobis vyzval poslancov na podpis petícií na zachovanie
matrík a stavebných úradov, Ing. Néveri pozval poslancov na Svätoštefanské kultúrne
dni, pán Zoltán Kovács odovzdal mestu staré dokumenty nájdené v podkroví MŠ na
nám. B.Bartóka.

Uznesenie č. 4M - MsZ/2007
zo dňa 8.8.2007
1./

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

2./

schvaľuje
aby sa na mimoriadnych zasadnutiach prerokúvali len programové body, ktoré
boli podnetom na zvolanie zasadnutia

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

neschvaľuje
poverenie pre konateľov Termál s.r.o. na objednanie projektovej dokumentácie
prezentovanej 62,5 mil. Sk investície.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Alexander Néveri
Ing. Helena Kucseraová
poverený štatutárny zástupca mesta
prednosta úradu

Overovatelia zápisnice :
Ildikó Lapos
Ivan Bobkovič

