Zápisnica
napísaná z príležitosti 7. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 16.11.2010

Predsedajúci :

Ing. Ladislav Rudický, PhD.

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

Mgr. Éva Varga
Ing. Róbert Michnya

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1./

:

Otvorenie, kontrola uznesení
Pán primátor privítal poslancov na poslednom plánovanom pracovnom zasadnutí
a konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Návrhová komisia bola schválená v zložení Ildikó Laposová a Daniel Csepi.
Pán primátor za overovateľov zápisnice vymenoval Mgr. Éva Vargu a Ing. Róberta
Michnyu.
Program rokovania bol schválený podľa pozvánky (9 - 1 - 0).
V ďalšej časti tohto programového bodu nasledovala kontrola uznesení (príloha č. 1
zápisnice) hlavnou kontrolórkou mesta.

2./

Správa primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta
Pán primátor oznámil, že vzhľadom na volebnú kampaň nemieni dlho vystupovať, len
v krátkosti spomenie najdôležitejšie udalosti.
Vo štvrtok nasleduje workshop k uzavretiu spoločného projektu s Kapuvárom v rámci
čoho sa udialo veľa za zviditeľnenie nášho mesta a vyrobil sa veľmi podarený krátky
film o našom meste.
Informoval, že je otázkou niekoľkých dní zahájenie rekonštrukcie ZŠ slov. a CMZ.
Naopak v Ižope sa už finišuje s výstavbou vodovodu na Hruškovej ulici.
Na otázku p. Bobkoviča pán primátor doplnil, že je dohodnuté, že rekonštrukciu ZŠ
slov. budú riešiť po víkendoch a cez zimné prázdniny.
V rámci rekonštrukcie CMZ sa najprv obnovia komunikácie, chodníky a zeleň na ul.
Sv. Štefana, potom sa pokračuje na nám. B.Bartóka, zrekonštruuje sa aj verejný
záchod, verejné osvetlenie a vedenia el. energie.
Správa primátora mesta bola schválená (10 - 1 - 0).
Správu o plnení uznesení zastupiteľstvo vzalo na vedomie (10 - 1 - 0).

-23./

Interpelácie poslancov
MUDr. Alžbeta Vrezgová pripomenula, že situácia s RTG je stále neistá, aj keď
momentálne funguje.
Pán primátor konštatoval, že už dostal niekoľko ponúk, z ktorých najlacnejšia je za
52 000,- €. Okrem financovania je však hlavnou otázkou prevádzkovanie, k čomu by
sa mali vyjadriť lekári.
Pripustil, že akontáciu by mohlo zložiť mesto a ďalej splácať z verejnej zbierky.
Ing. Néveri už skôr poverený organizovaním zbierky medzi podnikateľmi uviedol, že
existujú možnosti riešenia, rokoval aj s riaditeľom NsP v Dun. Strede, vidí šancu aj na
spoluprácu, ale vzhľadom na koniec volebného obdobia by sa v tejto veci už nemalo
toto zastupiteľstvo uzniesť.
Na návrh p. Dobisa bol poverený mestský úrad vypracovaním podmienok zbierky,
prípadne aj zapojením okolitých dedín.
Pán Bobkovič upozornil na prepadnutú vozovku a zaparkovaný autobus zaberajúci
polovicu cesty na ulici P.O.Hviezdoslava.

4./

Cena mesta PRO URBE
Prednostka úradu, Ing. Helena Kucseraová predložila zoznam navrhnutých do
15. novembra :
- Alžbeta Ágová
- Alexander Ollé, st., im memoriam
- Geriho zázračná lampa - Agneša Nagyová
- Ľudovít Buzgó
- Ing. Ján Belucz
- István Cseri, im memoriam
- Tanečný súbor Megyer.
O kandidátoch sa hlasovalo tajným hlasovaním. Po sčítaní hlasov p. Csepi informoval,
že potrebných 7 hlasov z 10 platných získala Geriho zázračná lampa - Agneša
Nagyová.
Jeden hlasovací lístok bol neplatný.
Pán primátor informoval, že cena bude odovzdaná na slávnostnom zasadnutí
15. decembra.

5./

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 111 - o nakladaní s odpadom na
území mesta Veľký Meder
Predložený písomný materiál (príloha č. 2) komentoval spracovateľ PaedDr. Tamás
László, referent ŽP mestského úradu.

-3Informoval, že materiál je úplné znenie v júni schváleného predpisu so zmenenými
ustanoveniami o zužitkovaní selektívne vyzbieraného odpadu a o zavedení nového
systému zberu u podnikateľov.
Informoval ďalej, že od januára sa v areáli TSM budú predávať smetné nádoby.
Na návrh p. Dobisa zastupiteľstvo uložilo MsÚ povinnosť informovať občanov
vhodným spôsobom o ustanoveniach tohto predpisu.
Pán primátor prisľúbil článok v mestských novinách.
Predložený materiál bol schválený (11 - 0 - 0).

6./

Voľné návrhy, diskusia
Na návrh p. Dobisa pán primátor informoval občanov, že na prípravnom zasadnutí sa
vysvetlili nedorozumenia ohľadne výstavby TESCA pri futbalovom štadióne.
Konštatoval, že ohraničenie ostáva podľa schváleného projektu pred rokom, len
vnútorné usporiadanie areálu TESCA sa zmenilo.
Pán primátor doplnil, že zeminu, ktorá sa tam nachádza premiestnia na voľné
priestranstvo areálu MŠK a stožiare a lavice budú uschované v areáli TSM.

7./

Záver
Pán primátor uzavrel posledné pracovné zasadnutie, poďakoval poslancom za
trojročnú spoluprácu, vyslovil presvedčenie, že sa toho urobilo dosť v meste a poprial
každému veľa zdravia a sily.

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

Ing. Ladislav Rudický, PhD.
primátor mesta

-4–

Uznesenie č. 7-MsZ/2010
zo dňa 16.11.2010
1. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
správu primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta

b/

berie na vedomie
správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
v roku 2010

2. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
udelenie ceny mesta PRO URBE v roku 2010 pre Nadácia Geriho zázračná
lampa - Agneša Nagyová

3. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 111- o nakladaní
s odpadom na území mesta Veľký Meder

b/

poveruje
mestský úrad
vhodnou formou informovať občanov mesta o záveroch VZN .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Ladislav Rudický, PhD.
primátor mesta

Mgr. Éva Varga
Ing. Róbert Michnya
--------------------------------overovatelia zápisnice

Ing. Helena Kucseraová
prednosta úradu

