Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou

Zápisnica
z 2. zasadnutia Komisie obchodu, služieb a podnikateľského sektoru,
konaného dňa 19.8. 2015 o 16,00 hod. v Inkubátorovom dome na ul. Školskej 10,
Moldava nad Bodvou
Prítomní: Oto Komjáti – predseda, Jaroslav Pupala, Zoltán Kiss, Roland Szabó, Štefan
Kuzma, Ing. Roland Cingeľ
Zapisovateľka: Henrieta Tóthová - zapisovateľka
Ospravedlnení: Ing. Attila Bodnár, Ing. Ľubomír Somodi, Ing. Viliam Csontos,
Ostatní prítomní: Ing. Ervin Petrik - zástupca ZMOUB
Program:
1. Otvorenie
2. Oboznámenie sa s programom Leader
3. Schválenie otváracej doby v prevádzkach
4. Návrh na zákaz pouličného predaja na území mesta
5. Prejednanie ambulantného predaja na trhovisku
6. Prejednanie sťažnosti na chov ošípaných
7. Rôzne
8. Záver
1. Otvorenie
Pán predseda Oto Komjáti zahájil zasadnutie komisie, privítal prítomných a oboznámil
ich s programom.
2. Oboznámenie sa s programom Leader
Pán predseda na zasadnutie pozval p. Ing. Ervina Petrika, zástupcu ZMOUB a RRA
Moldava, aby prítomným predstavil program Leader. Členom komisie bol zaslaný materiál,
ktorý je súčasťou zápisnice. Z dôvodu neprítomnosti dostatočného počtu poslancov
a z dôvodu časovej tiesni, prítomní jednohlasne navrhli presunúť tento bod na rokovanie do
ďalšieho zasadnutia komisie.
3. Schválenie otváracej doby v prevádzkach
O schválenie otváracej doby nad rámec VZN požiadala spoločnosť FORTUNA SK
a.s., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava v prevádzke K5 na Námestí Ľ. Štúra v Moldave nad
Bodvou. Predložená žiadosť je súčasťou zápisnice. Prítomní poslanci jednohlasne súhlasili
s predloženým návrhom.
4. Návrh na zákaz pouličného predaja na území mesta
Komisia prejednala návrh predsedu komisie na osadenie tabule o zákaze podomového
predaja na stĺpe označenia začiatku mesta „Moldava nad Bodvou“ v slovenskom, maďarskom
a poľskom jazyku, ktorým by chcela dosiahnuť zníženie počtu nedovoleného podomového
predaja v meste. Prítomne jednohlasne navrhli osadiť informačnú tabuľu na všetkých stĺpoch
pri vjazde do mesta.
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5. Prejednanie ambulantného predaja na trhovisku
Komisia sa oboznámila so správou z pracovného stretnutia predloženou p. Ing. W. Vislayom
zo dňa 15.1.2015. Správa je súčasťou zápisnice. Komisia konštatovala závažné porušenie
zákona, navrhla okamžité vypratanie priestorov Odporučila vyzvať vlastníka pozemku
o nápravu a o odstránenie čiernej stavby určenej na ambulantný predaj.
Ďalej komisia navrhla osadiť informačnú tabuľu pre predávajúcich na stoloch ambulantného
predaja na Námestí mieru 15 pri OC Jednota a Milk-Agro s označením ambulantný predaj,
predajný čas, miesto a spôsob platenia, cena za m2.
6. Prejednanie sťažnosti na chov ošípaných
Materiál bol prítomným zaslaný, ale nezaoberali sa ním, nakoľko na základe výzvy
z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva boli ošípané odstránené a dôvody na riešenie
tejto sťažnosti pominuli.
7. Rôzne
Komisia sa v bode rôzne zaoberala problematikou nedovoleného podomového predaja.
8. Záver
Pán predseda Oto Komjáti sa poďakoval prítomným za účasť členov komisií.
Zapísala: Bc. Henrieta Tóthová

Oto Komjáti
predseda komisie

Táto zápisnica má 2 strany.
V Moldave nad Bodvou, dňa 19.8.2015 v čase od 16,00 do 17,00 hod.
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