Materiál na 2. rokovanie
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi v roku 2020

Správa hlavného kontrolóra
o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
b e r i e n a v e d o m i e správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení
Mestského zastupiteľstva

Predkladá: Mgr. Albert Nagy
Hlavný kontrolór mesta
Spracoval: Mgr. Albert Nagy

Hlavný kontrolór mesta, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder
Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
UZNESENIE č. 8-MsZ/2017 zo dňa 11.10.2017
12. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ s c h v a ľ u j e
aby hlavný kontrolór v spolupráci s mestskými podnikmi, t.j. Mestský podnik bytového hospodárstva
s.r.o., Veľký Meder, TSM Veľký Meder s.r.o., Veľký Meder, MŠK Veľký Meder s.r.o., Veľký Meder,
Termál s.r.o. Veľký Meder od novembra 2017 pravidelne oboznamoval MsZ o finančnej situácii v
horeuvedených spoločnostiach. O výsledkoch kontroly vyhotoviť záznam a mesačne informovať MsZ
do 10. kalendárneho dňa. ( v zmysle uznesenia 1-MsZ/2019 zo dňa 30.1.2019 bodu 14 a)
( Správa za 12/2019, 1/2020 bola elektronickou poštou zaslaná poslancom MsZ.)

Uznesenie č. 1-MsZ/2012 zo dňa 1.2.2012
15. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a) ukladá
hlavnému kontrolórovi mesta počnúc od mesiaca január 2012 pravidelne vyhodnocovať finančné
prostriedky Mesta Veľký Meder. O výsledku vyhotoviť záznam a pravidelne informovať MsZ.
Záznam musí obsahovať nasledujúce položky:
- Stav peňažných prostriedkov na bankových účtoch, Stav bankových úverov, Stav záväzkov
T: pravidelne mesačne do 15. kalendárneho dňa
( Správa za 12/2019, 1/2020 bola elektronickou poštou zaslaná poslancom MsZ.)

UZNESENIE č. 2-MsZ/2016 zo dňa 6.4.2016
14. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ u k l a d á
hlavnému kontrolórovi prekontrolovať splnenie rokovacieho poriadku §28 interpelácie na každom
zasadnutí MsZ a podávať správu o interpeláciách v rámci správy hlavného kontrolóra o plnení
uznesení Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi.
( Písomnú interpeláciu predložil p. primátorovi na minulom zasadnutí p. poslanec/poslanci. Na ústne
podané otázky bolo reagované v priebehu zasadnutia MsZ.
(Z MsÚ nebola potvrdená akákoľvek odpoveď na eventuálnu písomnú interpeláciu)
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UZNESENIE č. 7-MsZ/2019 zo dňa 26.6.2019

15. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
l/ s c h v a ľ u j e
dobudovanie časti kanalizácie v mestskej časti Ižop v zmysle stavebného povolenia na vodnú stavbu
„Kanalizácia Ižop“ č. A2009/01353-004-Rac zo dňa 18. 09. 2009 a č. A2011/01702-003 zo dňa 22.
08. 2011 v rozsahu Výtlačné potrubie, Vetva - stoka A, Prečerpávacia stanica PČS1. Celkové náklady
podľa krycieho listu rozpočtu sú cca 386 387,25 €, ktoré budú upresnené po vykonaní verejného
obstarávania. A kúpu technológie, v sume 24135,00 €, potrebnej ku kolaudácii kanalizácie obytnej
zóny a následne z dôvodu napojenia výtlakovej vetvy kanalizácie realizovanej v mestskej časti Ižop.
Uznesenie sa priebežne plní – stavebné práce na časť „ V1-výtlačné potrubie“ boli ukončené, dňa
6.12.2019 bolo protokolárne odovzdané dielo.
Na kúpu technológie prebehlo VO a s víťazom Gas-Mount s r.o. bola podpísaná Zmluva o dielo č.
16417/2019 dňa 31.7.2019 na 23 965,80 Eur s DPH, technológia zabudovaná, čaká sa na ukončenie
kolaudácie vodnej stavby Odborom starostlivosti o ŽP, OÚ Dunajská Streda. Kolaudácia ešte nebola
ukončená, - Nové stanovisko MsÚ – (Na základe zmluvy č.6480/11 zverejnená 12.4.2011 podpísaný
vtedajším primátorom Ing. Alexandrom Néverim článok III. Prevzatie záväzkov a povinností bod č.1
Mesto Veľký Meder preberá všetky záväzky a povinností ku všetkým stavebným objektom uvedeným
v stavebnom povolení a vo všetkých rozhodnutiach, listinách a dokumentoch a nimi súvisiacich prebralo
povinnosti od spoločnosti MEGA FINANCE s.r.o. K úspešnej kolaudácii je potrebné vysporiadať
(odkúpiť) zavlažovací systém (vodnú stavbu) na cudzom pozemku podľa spomínanej zmluvy. Na
pracovnom stretnutí MsÚ nesúhlasilo s odkúpením a požiadal dotknutý orgán o ďalšie písomné záväzné
stanovisko.)

UZNESENIE č. 10-MsZ/2019 zo dňa 18.9.2019
12. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
b/ s c h v a ľ u j e
Predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na budovanie centra
integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Veľký Meder, projekt s názvom: „Centrum integrovanej
zdravotnej starostlivosti v meste Veľký Meder“, a spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov mesta
vo výške minimálne 5%, resp. oprávnených výdavkov na prípravnú a projektovú dokumentáciu vo
výške max. do 60 000,- Eur.
Celkové oprávnené výdavky projektu: 1 050 000,- Eur s DPH Spolufinancovanie projektu min. 5%:
52 500,- Eur
Oprávnené výdavky projektu zahŕňajú aj výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu: vo výške
do : 60 000,- Eur
Uznesenie – MsÚ – Zrušené v 12-MsZ/2019 zo dňa 11.12.2019 bodom 14/a ( bol predložený nový
návrh uznesenia s upresnenými výdavkami projektu v 12-MsZ/2019 v bode 14/b – viď ďalej..)
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17. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ ž i a d a
primátora mesta Veľký Meder na vykonanie všetkých potrebných úkonov na osadenie dopravnej
značky na križovatke cesty č.1405 (Čičovská cesta) v smere Veľký Meder – Ižop Konvalinková ulica.
Typ dopravnej značky : Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú
hranicu - 6,5t s dodatkovou značkou : „Okrem obyvateľov mestskej časti“.
Odôvodnenie : zníženie periodicity nákladnej dopravy a ochrana proti poškodeniu mestskej
komunikácie
Termín : do 18.10.2019
Uznesenie - plnenie prebieha – stanovisko MSÚ - čaká sa na odborné posúdenie, bol požiadaný
dopravný inžinier o posúdenie, ešte nemáme spätnú odpoveď

20. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ u k l a d á
hlavnému kontrolórovi mesta prekontrolovať nasledujúce verejné obstarávania týkajúce sa:
Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Veľký Meder - RTG pracovisko
Uznesenie - úloha splnená – (správa predložená poslancom MsZ dňa 3.2.2020)

UZNESENIE č. 11-MsZ/2019 zo dňa 30.10.2019
10. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje

Predkladanie žiadosti o dotáciu na nákup komunálneho vozidla na umývanie plôch a komunikácií
(elektromobil) a výsadbu zelene (stromov v kombinácii s kríkmi, trávou alebo zatrávňovacími
dlažbami), v rámci výzvy Environmentálneho fondu na predkladanie žiadostí o podporu formou
dotácie na rok 2020, v rámci činnosti A3: Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality
ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení, najmä v oblastiach riadenia kvality ovzdušia, pre
projekt s názvom: „Pre čistejšie prostredie vo Veľkom Mederi“, a spolufinancovanie projektu
z vlastných zdrojov mesta vo výške minimálne 5% celkových oprávnených výdavkov projektu, resp.
prípadných neoprávnených výdavkov.
Maximálna výška žiadanej dotácie:
Minimálna výška príspevku:
Celkové možné oprávnené výdavky projektu:
Spolufinancovanie projektu min. 5%:

200 000,00 Eur
nestanovuje sa
210 526,32 Eur
10 526,32 Eur

Uznesenie - plnenie prebieha (Žiadosť podaná, čaká sa na posúdenie, požiadali o doplnenie príloh –
doplnenie bolo odoslané)
b/

schvaľuje

Predkladanie žiadosti o dotáciu na nákup mulčovača, drviča drevnej hmoty, a rotačného triediča
pre zberný dvor, v rámci výzvy Environmentálneho fondu na predkladanie žiadostí o podporu
formou dotácie na rok 2020, v rámci činnosti C2: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných
4

komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, pre
projekt s názvom: „Zabezpečenie technického vybavenia pre zberný dvor vo Veľkom Mederi“,
a spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov mesta vo výške minimálne 5% celkových
oprávnených výdavkov projektu, resp. prípadných neoprávnených výdavkov.
Maximálna výška žiadanej dotácie:
150 000,00 Eur
Minimálna výška príspevku:
nestanovuje sa
Celkové možné výdavky projektu:
157 894,73 Eur
Spolufinancovanie projektu min. 5%:
7 894,73 Eur
Uznesenie - plnenie prebieha (Žiadosť podaná, čaká sa na posúdenie, bez spätnej väzby)

c/

schvaľuje

Predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy Operačného
programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4, Špecifický cieľ: 4.4.1, kód výzvy: OPKZPPO4-SC441-2019-53, zameranie: Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni, pre
projekt s názvom: Rozvoj energetických služieb v meste Veľký Meder, a spolufinancovanie projektu
z vlastných zdrojov mesta vo výške minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu, resp.
jeho prípadných neoprávnených výdavkov.
Maximálna výška žiadaného príspevku:
Minimálna výška žiadaného príspevku:
Celkové možné oprávnené výdavky projektu:
Spolufinancovanie projektu min. 5%:

200 000,00 Eur
5 000,00 Eur
210 526,32 Eur
10 526,32 Eur

Uznesenie - plnenie prebieha (Žiadosť bola podaná do 31.1.2020)

19. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
b/ u k l a d á
Hlavnému kontrolórovi prekontrolovať finančný výkaz rozpočtu k 31.10.2019, spolu so všetkým
rozpočtovým opatrením za obdobie júl – október.
Termín: 30.11.2019
Uznesenie - plnenie prebieha (Toho času prebieha kompletizácia dokumentácie a zber údajov ku
kontrole, úloha bude vybavená zároveň s úlohou 12-MsZ/2019 bodom 19 a/1 v znení: Hlavnému
kontrolórovi mesta Veľký Meder prekontrolovať plnenie rozpočtu v roku 2019, skutočný stav podľa
rozpočtových ukazovateľov rozpočtu mesta za rok 2019 - pokračovanie po dlhodobej nemoci HK)

UZNESENIE č. 12-MsZ/2019 zo dňa 11.12.2019
6. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ u z n á š a s a
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Veľký Meder č. 213 o určení výšky príspevku na prevádzku a
mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom
na území mesta Veľký Meder na rok 2020
Uznesenie - splnené, (VZN účinné od 1.1.2020)
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7. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ u z n á š a s a
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Veľký Meder č. 214 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Uznesenie - splnené, (VZN účinné od 1.1.2020)

8. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ u z n á š a s a
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Veľký Meder č. 215 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 205 o
nakladaní s komunálnymi odpadmi na území mesta Veľký Meder.
Uznesenie - splnené, (VZN účinné od 1.1.2020)

13. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ s c h v a ľ u j e

Predkladanie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy Environmentálneho fondu na predkladanie žiadostí o
podporu formou dotácie na rok 2020, III. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2020, v rámci
Oblasti L: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania,
činnosti L6: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania, pre
projekt s názvom: „Zníženie energetickej náročnosti hospodárskej budovy na využitie CVČ“, a
spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov mesta vo výške minimálne 5% celkových oprávnených
výdavkov projektu, resp. prípadných neoprávnených výdavkov.

Maximálna výška žiadanej dotácie – 95%: 200 000,00 Eur Celkové možné oprávnené výdavky
projektu: 210 526,32 Eur Spolufinancovanie projektu min. 5%: 10 526,32 Eur
Uznesenie - plnenie prebieha (Žiadosť bola podaná, bolo vyžiadané doplnenie – aj doplnenie bolo
odoslané)

14. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
b/ s c h v a ľ u j e

a) predkladanie projektového zámeru na základe výzvy na predkladanie projektových zámerov za
účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej
starostlivosti IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13, v rámci Integrovaného regionálneho operačného
programu 2014-2020, pre projekt s názvom Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste
Veľký Meder, a realizáciu uvedeného projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie,
b) formu a druh poskytovaných služieb v rámci CIZS nasledovne:
• všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre dospelých, ktorá bude zabezpečená v rozsahu
ekvivalentu plného pracovného úväzku a taktiež v rozsahu minimálne ekvivalentu polovičného
pracovného úväzku, najneskôr do 6 mesiacov od vydania kolaudačného rozhodnutia, resp. do 6
6

mesiacov od finančného ukončenia projektu a následne počas 5 rokov po ukončení realizácie projektu
• všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre deti a dorast, ktorá bude zabezpečená v rozsahu
minimálne ekvivalentu polovičného pracovného úväzku, najneskôr do 6 mesiacov od vydania
kolaudačného rozhodnutia, resp. do 6 mesiacov od finančného ukončenia projektu a následne počas 5
rokov po ukončení realizácie projektu
• špecializovaná gynekologická ambulantná zdravotná starostlivosť, ktorá bude zabezpečená v rozsahu
minimálne ekvivalentu 0,2 pracovného úväzku, najneskôr do 6 mesiacov od vydania kolaudačného
rozhodnutia, resp. do 6 mesiacov od finančného ukončenia projektu a následne počas 5 rokov po
ukončení realizácie projektu
c) zabezpečenie spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov mesta vo výške minimálne 5%
celkových oprávnených výdavkov projektu, resp. financovanie prípadných neoprávnených výdavkov:
maximálna výška COV: 823 529,41 Eur maximálna výška NFP z EFRR 85 % z COV: 700 000,00
Eur maximálna výška NFP zo ŠR 10% z COV: 82 352,94 Eur spolu maximálna výška NFP: 782
352,94 Eur Spolufinancovanie vo výške min. 5 % z COV: 41 176,47 Eur d) zabezpečenie partnerstva
v rámci projektu CIZS prostredníctvom Partnerskej zmluvy v súlade s výzvou a metodikou pre
realizáciu a fungovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti.
Uznesenie - plnenie prebieha (Žiadosť bola podaná 31.12.2019 v termíne) Termín uzavretia výzvy bol
do 31.12.2019

15. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ s c h v a ľ u j e
Predkladanie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy Environmentálneho fondu na predkladanie žiadostí o
podporu formou dotácie č. B-1/2020 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné
programové aktivity, pre projekt s názvom: „Kanalizácia Ižop“, a spolufinancovanie projektu z
vlastných zdrojov mesta vo výške minimálne 5% celkových oprávnených výdavkov projektu, resp.
oprávnených výdavkov na prípravnú a projektovú dokumentáciu vo výške max. do 60 000,- Eur. a
prípadných neoprávnených výdavkov.

Celkové oprávnené výdavky projektu: 3 610 074,83 Eur Spolufinancovanie projektu min. 5%:
503,74 Eur Oprávnené výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu:
60 000,- Eur
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Uznesenie - plnenie prebieha (Žiadosť bola podaná, bolo vyžiadané doplnenie a aj doplnenie bolo
odoslané)

19. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ u k l a d á
1. Hlavnému kontrolórovi mesta Veľký Meder prekontrolovať plnenie rozpočtu v roku 2019, skutočný
stav podľa rozpočtových ukazovateľov rozpočtu mesta za rok 2019 Termín: 31.1.2020
Uznesenie - plnenie prebieha (Toho času prebieha kompletizácia dokumentácie a zber údajov ku
kontrole - pokračovanie po dlhodobej nemoci HK – táto úloha bude v súlade so schválenou riadnou
kontrolou Overenia záverečného účtu za rok 2019 v I. polroku 2020, tieto kontroly budú spojené.)
2. Prekontrolovať k 31.12.2019 správnosť a zákonnosť všetkých rozpočtových opatrení vydané
primátorom mesta za obdobie 2019. Termín: 10.1.2020
Uznesenie - plnenie prebieha (Toho času prebieha kompletizácia dokumentácie a zber údajov ku
kontrole – pokračovanie po dlhodobej nemoci HK – táto úloha bude spojená s úlohou kontroly
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v uznesení č. 11-MsZ/2019 bodom č. 19/b – jednalo by sa o čiastočnú duplicitu, preto budú tieto
kontroly spojené.)
3. Prekontrolovať verejné obstarávanie zníženie energetickej náročnosti MŠ Nám.B.Bartóka Veľký
Meder – výmena okien Termín: 17.1.2020
Uznesenie – úloha splnená (správa odoslaná poslancom MsZ)

20. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ u k l a d á
Hlavnému kontrolórovi mesta Veľký Meder prekontrolovať dodržiavanie §14 zákona č.369/1990 Z.z. o
obecnom zriadení pri zvolávaní a vedení rokovania mestskej rady. Termín: 1.riadne zasadnutie Msz v
roku 2020
Uznesenie - plnenie prebieha (Toho času prebieha kompletizácia dokumentácie a zber údajov ku
kontrole - pokračovanie po dlhodobej nemoci HK)

UZNESENIE č. 1-MsZ/2020 zo dňa 29.1.2020
Uznesenie č. 1-MsZ/2020-5/a
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
Poverenie hlavného kontrolóra s kontrolou dodržania zákonnosti a interných predpisov pri podpise
zmluvy, prevzatí plnenia a vyplatení finančných prostriedkov podľa zmluvy so spoločnosťou Gas –
Mount, spol. s r.o., IČO 31 431 089, podpísanej dňa 6.11.2019.
Uznesenie - plnenie prebieha (Toho času prebieha kompletizácia dokumentácie a zber údajov ku
kontrole )

Vo Veľkom Mederi dňa 25.02.2020

Mgr. Albert Nagy
Hlavný kontrolór mesta
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