Materiál na 10. rokovanie
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi v roku 2019

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 6,7,8/2019 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 6,7,8/2019 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 Pongrácz. Na ústne
podané otázky bolo reagované v priebehu zasadnutia MsZ.)
Odpoveď p. primátora na písomnú interpeláciu. Odpoveď bola zaslaná p. poslancovi 30.05.2019
elektronicky.
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UZNESENIE č. 10-MsZ/2018 zo dňa 19.12.2018
11. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ s c h v a ľ u j e
odkúpenie nehnuteľnosti – pozemku v mestskej časti Ižop : časť parcely č. 39 vedenej ako záhrada
k.ú. Ižop s výmerou 378 m2 v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdkova cesta 36, Bratislava
11, PSČ 817 15, SR pre mesto Veľký Meder za trhovú cenu určenú SPF.
Žiadateľ : Mesto Veľký Meder Názov nehnuteľnosti : Pozemok 1. k.ú./MČ : Ižop/Ižop 2. LV
vlastníkov : 13 3. parcela č. : časť p.č. 39 4. celková výmera parcely : 378 m2 5. druh pozemku
: záhrada 6. výmera požadovaná na odkúpenie : 3/40 z 378 m2 7. cena za požadovanú výmeru podľa :
trhová cena určená SPF 8. možnosť využitia
: výstavba multifunkčného ihriska 9. termín
:
15.1.2019
Uznesenie - plnenie prebieha – stanovisko MSÚ (15.8.2019 bola zmluva podpísaná a kúpna cena
340,2 eur uhradená na účet SPF),čaká sa doručenie kúpnej zmluvy od SPF mestu
9h/ s c h v a ľ u j e
Odkúpenie nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Ižop na Hlavnej ulici, obec Veľký Meder, vedených
Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor na LV č. 13 a 739; a to: pozemku registra C-KN parc. č. 39, druh
pozemku záhrady o výmere 378 m2 (vedený na LV č. 13), pozemku registra C-KN parc. č. 37, druh pozemku záhrady o
výmere 202 m2 (vedený na LV č. 739) od vlastníkov týchto nehnuteľností za cenu určenú znaleckým posudkom č. 6/2018 zo
dňa 08.03.2018; a to za účelom realizácie projektu: „Multifunkčné ihrisko Veľký Meder“.

UZNESENIE č. 2-MsZ/2019 zo dňa 22.2.2019
9. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ p o v e r u j e
primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu zvýšenia bezpečnosti obyvateľov mesta a
užívateľov cestnej komunikácie s označením I/13 a to, aby sa v čo najskoršom čase spojil s
kompetentnými osobami organizácie Slovenská správa ciest (SSC) a Ministerstva dopravy a výstavby
SR a začal rokovania ohľadne možnosti vytvorenia odbočovacieho pruhu na stykovej križovatke ciest
1.triedy č.13 a 3.triedy č.1407, keďže už bolo vypísané verejné obstarávanie pre vypracovanie
dokumentácie na realizáciu stavby s názvom „REKONŠTRUKCIA KRIŽOVATIEK NA CESTÁCH
I. TRIEDY III. ETAPA V TT KRAJI, I/13 A III/1407 IŽOP“, v ktorom podľa dostupných podkladov
je riešená len priesečná križovatka, t.j. úprava križovatky v rámci cestného telesa bez odbočovacieho
pruhu.
Uznesenie - plnenie prebieha – stanovisko MSÚ - (9.5.2019 zorganizoval Dopravoprojekt a.s.
odborné stretnutie na ktorom odprezentoval návrhy úprav križovatiek,) Požiadavky mesta sú
zapracované v žiadosti a taktiež boli zaznamenané v zápisnici odborného stretnutia

10. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ p o v e r u j e
primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu monitoringu miestnych komunikácií a
chodníkov s predložením : - dokumentácie skutočného stavu všetkých miestnych komunikácií a
chodníkov - vypracovanie možnosti technického riešenia, určenie harmonogramu a vypracovanie
rozpočtu opráv podľa jednotlivých ulíc
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Uznesenie - stanovisko MSÚ – (plnenie prebieha). Ďalší krok: ulica Železnićná, časť Okočská,, časť
Fučíková, Besnyeiho a časť nám. Hrdinov je PD na rekonštrukciu chodníkov, ulica Jahodová je PD na
vybudovanie chodníkov a ulica Besnyeiho je PD na rekoštrukciu miestnej komunikácií, ďalšie
komunikácie sa budú „projektovať“ priebežne

UZNESENIE č. 4-MsZ/2019 zo dňa 4.4.2019

5. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ ž i a d a
primátora mesta Veľký Meder zadováženie projektovej dokumentácie na zlepšenie dopravnej situácie
na komunikáciách mesta, podľa návrhu stavebnej komisie zo dňa 13.3.2019 a platného územného
plánu mesta Veľký Meder.
Uznesenie - plnenie prebieha – stanovisko MSÚ - (po schválení rozpočtového opatrenia MsZ bude
možné objednať projekt dopravného inžiniera). Ďalší krok prebieha

10. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ schvaľuje
Zámenu nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Veľký Meder na Bratislavskej ulici,
obec Veľký Meder, novovytvoreného pozemku parc. č. 2167/17 druh pozemku zastavené plochy a
nádvoria o výmere 500 m2 vo výlučnom vlastníctve mesta Veľký Meder za pozemok parc. č. 2167/11
– druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 392 m2 a novovytvorený pozemok parc. č.
2167/18 o výmere 108 m2 vo vlastníctve žiadateľa: Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917
01 Trnava, v správe Obchodnej akadémie – Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, 932 01 Veľký
Meder, IČO: 00 044 351 za účelom výstavby novej budovy školského internátu v rámci projektu
„Školský internát Obchodná akadémia Veľký Meder“, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, o ktorom
MsZ rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Novovytvorený pozemok parc. č.
2167/18 o výmere 108 m2 bol odčlenený od pozemku č. 2167/12 druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria a novovytvorený pozemok parc. č. 2167/17 bol odčlenený od parc. č. 2167/2 druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria geometrickým plánom č. 307/2018 zo dňa 16.09.2018, ktorý
vyhotovil GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova 1089/5, 929 01 Dunajská Streda, úradne overeným pod
číslom 61-2166/2018 dňa 20.09.2018. Žiadateľ sa zaväzuje, že stavbu, ktorá leží na parc. č. 2167/11 so
súpisným číslom 2498 a stavbu na parc. č. 2167/11 so súpisným číslom 2498 odstráni na vlastné
náklady. Žiadateľ sa zároveň zaväzuje, že všetky ostatné náklady súvisiace so zámenou a búracími
prácami znáša sám. Zámena pozemkov sa uskutoční bez vzájomného finančného vyrovnania z
dôvodu, že hodnota zamieňaných pozemkov je vzhľadom na ich výmeru a lokalitu rovnocenná.
Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne: Na osobitný zreteľ poukazuje skutočnosť, že zámenou
pozemkov by sa zlúčili pozemky jednotlivých vlastníkov a mesto by získalo pozemok, ktorý by
tvoril jednu ucelenú plochu.
Uznesenie splnené –
stanovisko MSÚ - zámenná zmluva doručená a zverejnená na
https://www.rzof.sk/Zmluvy/Detail/velky_meder/238607, ďalšie kroky sú na strane žiadateľa
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16. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a) Schvaľuje
zmenu Zásad odmeňovania primátora mesta, hlavného kontrolóra, zástupcu primátora, poslancov
mestského zastupiteľstva, členov komisií mestského zastupiteľstva a osôb vykonávajúcich občianske
obrady v Meste Veľký Meder: nové znenie čl. 2: Čl. 2 Plat a odmena primátora mesta
1. Primátorovi mesta patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci
kalendárny rok a násobku 2,6 (vzhľadom na počet obyvateľov mesta v rozpätí od 5001 do 10000
obyvateľov) zvýšený každoročne o percento schválené mestským zastupiteľstvom, maximálne do
výšky 60 %. O zvýšení hlasuje mestské zastupiteľstvo ročne, vždy v máji príslušného kalendárneho
roku. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.
2. Mestské zastupiteľstvo každoročne upraví plat primátora k 1. januáru po zverejnení oznámenia
Štatistického úradu SR o výške priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve v
predchádzajúcom kalendárnom roku.“
nové znenie čl. 4:
Čl. 4 Plat zástupcu primátora
1. V súlade s § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu, patrí plat
od obce určený starostom podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie, najviac vo výške 70 %
mesačného platu starostu; jeho pracovný pomer v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za
podmienok podľa osobitného predpisu. Poslanec podľa prvej vety sa považuje na účely tvorby a
použitia sociálneho fondu, dovolenky a cestovných náhrad za zamestnanca v pracovnom pomere a
obec sa považuje za zamestnávateľa. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu podľa §
13b ods. 3 a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí mesačná odmena podľa vecnej a časovej
náročnosti výkonu funkcie určená starostom, najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu bez
zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Tým nie je dotknutá odmena podľa odseku 8 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Na sociálne poistenie a zdravotné
poistenie poslanca podľa prvej vety a tretej vety sa vzťahujú osobitné predpisy. Plat určený podľa
prvej vety a odmenu určenú podľa tretej vety obec zverejní na webovom sídle obce do 30 dní od ich
určenia starostom. Výška platu poslanca podľa prvej vety je 70% mesačného platu starostu.
Uznesenie BOLO NAPADNUTÉ PROKURÁTOROM!!!!!!!!! Zmeny neboli vykonané! Predmetným uznesením bol PORUŠENÝ ZÁKON vo obidvoch bodoch!!!
Stanovisko MsÚ: Dňa 19.07.2019 bolo mestu doručené, pod č. 46/19/2201-11, vyrozumenie
prokurátora Okresnej prokuratúry Dunajská Streda o vybavení podnetu na preskúmanie zákonnosti
prijatých uznesení MsZ zastupiteľstva Veľký Meder, evidovaného pod č. PRIM-10952/2019
z ktorého vyplýva, že voči uzneseniu č. 3-MsZ/2019 bod 16 pís. a) zo dňa 27.03.2019 bude uplatnený
právny prostriedok dozoru v zmysle zákona o prokuratúre a to protest prokurátora. Protest
prokurátora bol MsZ č. Pd 100/19/2201-3, doručený dňa 30. 08. 2019, voči uzneseniu č. 4MsZ/2019 bod 6 zo dňa 4.4.2019, ktorým bolo potvrdené Uznesenie č. 3-MsZ/2019 bod 16 pís. a),
ktorým MsZ schválilo zmenu Zásad odmeňovania primátora mesta, hlavného kontrolóra, zástupcu
primátora, poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií mestského zastupiteľstva a osôb
vykonávajúcich občianske obrady v Meste Veľký Meder. Nakoľko takto schválený interný správny
akt je v rozpore s § 25 ods.7 a
§ 11 ods. 4 z .č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom
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znení, prokurátor Okresnej prokuratúry Dunajská Streda, v zmysle § 23 ods.1 písm. f) z. č. 153/2001
Z.z. o prokuratúre, navrhol toto uznesenie zrušiť.

19. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ poveruje
primátora mesta Veľký Meder prípravou zabezpečenia služby pre obyvateľov a podnikateľov mesta
Veľký Meder, kde nie je zabezpečené odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou,
kontrolovaného a evidovaného odčerpávania žúmp a odvozu odpadovej vody s nasledovnými
základnými parametrami: • Cena služby pre súkromné domácnosti: 15 EUR/10m3/odvoz • Cena
služby pre právnické a fyzické osoby, podnikateľov - skutočné náklady • Odvoz zabezpečiť na
odberné miesto s povolením prijímať odpadovú vodu zo žúmp • Zabezpečiť evidenciu počtu a miest
odberu.
Uznesenie - NIE JE MOŽNÉ PLNIŤ- JE V ROZPORE SO ZÁKONOM!!!!!
Stanovisko MsÚ: Dňa 19.07.2019 bolo mestu doručené, pod č. 46/19/2201-11, vyrozumenie
prokurátora Okresnej prokuratúry Dunajská Streda o vybavení podnetu na preskúmanie zákonnosti
prijatých uznesení MsZ zastupiteľstva Veľký Meder, evidovaného pod č. PRIM-10952/2019, z
ktorého vyplýva, že prokurátor Okresnej prokuratúry Dunajská Streda konštatuje poverenie
Mestského zastupiteľstva úlohou smerom k primátorovi mesta za stav nemajúci oporu v zákone!!!
Zároveň považuje tento akt MsZ za ničotný a nezakladajúci žiadne právne účinky!!!

20. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ poveruje
primátora mesta Veľký Meder na vykonanie potrebných úkonov pre vypracovanie projektovej
dokumentácie predĺženia cyklotrasy a verejného osvetlenia pri cyklotrase medzi Veľkým Mederom a
mestskou časťou Ižop a to určením ceny na vypracovanie projektovej dokumentácie s právoplatným
stavebným povolením a rozpočtom pre realizáciu uvedeného projektu. Termín : nasledujúce
zasadnutie mestského zastupiteľstva
Uznesenie - plnenie prebieha – stanovisko MSÚ - (po schválení rozpočtového opatrenia MsZ bude
možné objednať projekt dopravného inžiniera) - VO ešte neprebehlo, stanovujú sa čo najvýhodnejšie
podmienky súťaže pre mesto

b/ poveruje
primátora mesta Veľký Meder na vykonanie potrebných úkonov pre overenie aktuálnosti projektovej
dokumentácie projektu Realizácia II. etapy parkoviska pri ZŠ Bélu Bartóka (zadné parkovisko) a
následné zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia a rozpočtu pre realizáciu uvedeného
projektu. Termín : nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva
Uznesenie - plnenie prebieha –
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Stanovisko MSÚ - (úlohou bolo poverené oddelenie výstavby MsÚ). Ďalší krok: povolenie na
uskutočnenie vodnej stavby“Riešenie areálu ZŠ B.Bartóka vo Veľkom Mederi-Kanalizácia parkoviska
SO1-SO2, stavebné povolenie stráca platnosť do dvoch rokov odo dňa 31.5.2013, ak sa so stavbou
nezačalo. Dokončenie realizácie stavby nebolo predĺžené v roku 2016.
Poznámka (v dobrej viere, že si tento názor osvojíte!!!, zvyknú to volať aj „Preceneds“) Prokurátor
Okresnej prokuratúry Dunajská Streda konštatuje poverenie Mestského zastupiteľstva úlohou smerom
k primátorovi mesta za stav nemajúci oporu v zákone!!! Zároveň považuje tento akt MsZ za ničotný a
nezakladajúci žiadne právne účinky!!!

UZNESENIE č. 5-MsZ/2019 zo dňa 26.4.2019
3. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
3.

Ing. Zlaticu Vargovú za konateľa spoločnosti Mestský podnik bytového
hospodárstva, s.r.o. Veľký Meder do 30. 4. 2023

Uznesenie splnené iba čiastočne - stanovisko MSÚ - (Zmluvné strany sa zatiaľ nedohodli na
podmienkach, ktoré by boli prijateľné pre obe strany)??? HK - Podmienky boli stanovené vo
výberovom konaní, nie je mi jasné aké by to mali byť podmienky ktoré bránia vymenovaniu ako
v ostatných prípadoch u konateľov mestských podnikov. Ďalší krok neposkytla súčinnosť pri podpise
prac. zmluvy
Stanovisko MsÚ: V právnom systéme Slovenskej republiky neexistuje reálny spôsob ako prinútiť
primátora mesta, ako štatutára právnickej osoby, aby podpísal nejaký úkon, ktorý sa prieči jeho vôli,
resp. svedomiu (tzv. „prejav vôle“)!!! V tomto prípade sa jedná o nedôveru v budúceho konateľa
právnickej osoby. Nedôvera je podložená predchádzajúcimi konkrétnymi vyjadreniami a krokmi
úspešného uchádzača o post konateľa. MsÚ si dovoľuje podotknúť, že aj osobitné normy, ktoré
upravujú nečinnosť správneho orgánu, sa pohybujú v rovine správneho práva a administratívnoprávnych vzťahov, nie však v rovine súkromno-právnej agendy a tobôž nie v rovine obchodného práva.
Vykonanie takéhoto uznesenia proti vôli primátora prakticko - právnym problémom.

5. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
b/

ukladá
hlavnému kontrolórovi mesta vykonať kontrolu:

1.
dodržiavania zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení
s majetkom mesta pri výbere dodávateľov stavebných prác, služieb a tovaru v súvislosti s realizáciou
projektu „vykurovanie mesta s geotermálnou energiou“ spoločnosťou Mestský podnik bytového
hospodárstva s.r.o. - s dôrazom na postup pri verejných obstarávaniach, obchodných súťažiach, pri
predkladaní cenových ponúk, na objednávky, zmluvy a došlé faktúry
2.
všetkých schválených uznesení MsZ týkajúce sa projektu „vykurovanie mesta
s geotermálnou energiou“
3.
dodržiavanie zákonnosti pri vykonaní búracích prác na parcele č. 51/1 - mestská
tržnica a všetkých schválených súvisiacich uznesení MsZ
Termín : 30.6.2019
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Uznesenie – plnenie prebieha ( Splnenie uznesenia je viazané k termínu. Dňa 20.6.2019 som emailom požiadal poslancov MsZ o predĺženie termínu kontroly. Žiadosti bolo vyhovené a správa bude
predložená na októbrovom zasadnutí MsZ.)

UZNESENIE č. 6-MsZ/2019 zo dňa 15.5.2019

8. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na 1. NP budovy vedenej v registri Okresného
úradu Dunajská Streda - katastrálny odbor na LV č. 2287 ako administratívna budova so súpisným
číslom 1989, parc. č. 3028, v katastrálnom území Veľký Meder, na adrese Námestie mládeže 28 a to:
a) miestnosť č. 1.04 – kancelária vo výmere 11,48 m2 b) miestnosť č.1.05 – kancelária vo výmere
18,91 m2 c) miestnosť č. 1.09 – kancelária vo výmere 18,44 m2 d) miestnosť č. 1.10 – kancelária vo
výmere 12,88 m2 e) miestnosť č. 1.11– kancelária vo výmere 26,56 m2 f) prislúchajúce priestory:
č. 1.08 - predsieň vo výmere 4,20 m2
č. 1.03 - chodba 12,40 m2 spolu o výmere 104,87 m2 pre spoločnosť Panta Rhei, s.r.o., so sídlom
Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder, IČO: 31 443 923, za účelom súvisiacim s prevádzkovaním
podnikateľskej činnosti spoločnosti – archív dokumentov na dobu neurčitú za mesačné nájomné vo
výške určenej platným nariadením mesta a prevádzkové náklady a služby spojené s užívaním
nebytových priestorov na náklady nájomcu ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9 písm. c)
zákona o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, o ktorom MsZ rozhodne trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov Uplatnenie ustanovenia § 9 a, ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí v
znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa je s cieľom naplnenia
základných úloh mesta pri výkone samosprávy a to § 4 bod 3 písm. n)- obec pri výkone samosprávy
zabezpečuje poriadok v obci. Na základe organizačných zmien na strane prenajímateľa vyplynula
potreba vytvorenia priestorov pre MsP na prevádzku centrálneho pultu ochrany. Na zabezpečenie tejto
činnosti je potrebné uvoľniť priestory prenajaté nájomcovi Panta Rhei, s.r.o., čím mesto získa ucelený
priestor na prevádzku centrálneho pultu ochrany ako aj pre činnosť mestskej polície. Za uvoľnené
priestory prenajímateľ prenechá do prenájmu adekvátne priestory v administratívnej budove na
prízemí identifikované v zámere.
Uznesenie je splnené – (Zmluva podpísaná 23.7.2019, viď:
https://www.rzof.sk/Zmluvy/Detail/velky_meder/239765)

13. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
b/ s c h v a ľ u j e
Poskytnutie príspevku pre ZŠ Jána Amosa Komenského, Nám. B. Bartóka 497/20, 932 01 Veľký
Meder vo výške 5% na spolufinancovanie úspešného projektu. Projekt bol predložený v rámci OP
Ľudské zdroje, kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.101, kód žiadosti o NFP: NFP312010T304,
názov projektu: „Zvyšovanie kvality vzdelávania rozvíjaním funkčnej gramotnosti žiakov“.
5%-né spolufinancovanie projektu: 6 540,76 Eur. Získaný nenávratný finančný príspevok: 124 274,44
Eur Celkový rozpočet projektu: 130 815,20 Eur
Uznesenie nie je splnené – plnenie prebieha (Finančné prostriedky budú poukázané v zmysle
podmienok projektu)
8

UZNESENIE č. 7-MsZ/2019 zo dňa 26.6.2019

15. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi

b/ s c h v a ľ u j e
predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom
mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a to: pozemok
nachádzajúci sa v katastrálnom území Veľký Meder, vedený v registri C KN Okresného úradu
Dunajská Streda – katastrálny odbor, na LV č. 2287, parc. č. 3739/2 - druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie vo výmere 117 m2, pre Milana Sobeka a manž. Zuzanu, bytom Veľký Meder,
Lastovičková 1790/2, z dôvodu dodatočného majetkovoprávneho usporiadania pozemku, ktorý
žiadatelia dlhodobo - viac ako 30 rokov - a užívajú ako záhradu. Ide o dodatočné majetkovoprávne
usporiadanie pozemku. Cena za predaj pozemku je 10 eur/m2. Kúpna zmluva musí byť uzatvorená do
26.09.2019.
Uznesenie je splnené – ( KZ bola podpísaná 14.8.2019 https://www.rzof.sk/Zmluvy/Detail/velky_meder/240255)

16. 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 plní – (prebieha VO na časť „ V1-výtlačné potrubie“)

17. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ s c h v a ľ u j e
Predkladanie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy č. V. P HaZZ 2019 na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra
SR na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a
modernizácie stavieb, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2
písm. c) bodov 1. až 3. zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky, a spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov mesta vo výške
najmenej 5% z celkových výdavkov projektu a financovanie prípadných neoprávnených výdavkov
projektu: Prestavba skladu na hasičskú zbrojnicu: II. etapa – rekonštrukcia pôvodnej stavby
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Celkové výdavky projektu: 45 798,98 Eur Maximálna výška žiadanej dotácie:
Spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov mesta: 15 798,98 Eur

30 000,00 Eur,

Uznesenie je/nie je splnené – (žiadosť o NFP bola podaná 21.06.2019)

b/ s c h v a ľ u j e
financovanie prípravnej fázy predkladania žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy č. V. P HaZZ
2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej
kapitoly Ministerstva vnútra SR na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom
výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a
hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) bodov 1. až 3. zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, pre projekt s názvom: Prestavba skladu na
hasičskú zbrojnicu: II. etapa – rekonštrukcia pôvodnej stavby

Cena za vypracovanie PD pre stavebné povolenie: 1 480,00 Eur, Cena vypracovanie žiadosti o
dotáciu:
500,00 Eur Celkové výdavky prípravnej fázy projektu: 1 980,00 Eur
Uznesenie je/nie je splnené – (PD bola odovzdaná 14.6.2019)

c/ s c h v a ľ u j e
Predkladanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR „Zdravie na tanieri 2019“ na prevenciu obezity, a
spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov mesta vo výške najmenej 10% z poskytnutej výšky
finančných prostriedkov a financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu. Žiadateľom
finančného príspevku je zriaďovateľ ZŠ, t.j. Mesto Veľký Meder, realizátorom projektu je ZŠ J.A.
Komenského Veľký Meder.
Maximálna výška žiadanej dotácie: 10 000,00 Eur, Min. 10%-né spolufinancovanie projektu z
vlastných zdrojov mesta: 1 000,00 Eur Celkové výdavky projektu: 11 000,00 Eur
Uznesenie je/nie je splnené – (žiadosť o NFP bola odovzdaná 8.7.2019)

18. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ v y z ý v a
primátora mesta vo Veľkom Meder, aby do 31.8 2019 zabezpečil od dodávateľa kopírovacích strojov
a tlačiarní ich výmenu za nové prístroje, tak, ako to určilo obstarávanie na uvedené zariadenia. K tomu
účelu prosíme uzavrieť dodatok k nájomnej zmluve. Ak k týmto podmienkam dodávateľ nevie, alebo
nechce vyhovieť, žiadame zmluvu na prenájom týchto zariadení vypovedať a osloviť druhého
úspešného uchádzača, alebo vypísať nové obstarávanie pre nové zariadenia.
Termín: do 31.8.2019
Uznesenie je splnené – (Došlo k rozviazaniu zmluvy s dodávateľom dňa 27.7.2019 , viď:
https://www.rzof.sk/Zmluvy/Detail/velky_meder/239168
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9. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ u z n á š a sa
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Veľký Meder č. 206 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta
č. 139 o zásadách prideľovania nájomných bytov meste Veľký Meder
Uznesenie bolo – (Vetované )

19. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ ž i a d a
primátora mesta predložiť súhrnnú správu čerpania rozpočtu za 1. polrok 2019 s priložením všetkých
rozpočtových opatrení. Termín : 31.7.2019
Uznesenie bolo – (Vetované )
b/ u k l a d á
hlavnému kontrolórovi prekontrolovať čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2019 a všetky rozpočtové
opatrenia z tohto obdobia. Termín : 31.8.2019
Uznesenie bolo – (Vetované )

20. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ ž i a d a
primátora mesta o prevzatie defibrilátora od pána Ladislava Nagya, ako dar, a zároveň odovzdať k
dispozícii mestskej polície.
Uznesenie bolo – (Vetované )

21. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ s c h v a ľ u j e
v prípade zostatku finančných prostriedkov určených na rekonštrukciu kuchyne, ďalšie voľné
nakladanie s nimi podľa potrieb ZŠ JAK, určených riaditeľkou školy, pani Mgr. Máriou
Estergájošovou
Uznesenie bolo – (Vetované )
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UZNESENIE č. 8-MsZ/2019 zo dňa 03.7.2019
4. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ s c h v a ľ u j e
Predkladanie projektového zámeru v rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu,
Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ: 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, pre projekt s názvom:
„Zvýšenie efektivity práce na strednej škole“. Žiadateľom finančného príspevku je Súkromná stredná
odborná škola obchodu a služieb, s vyučovacím jazykom maďarským – Magán Kereskedelmi és
Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Mostová 53 - Hidaskürt.
Uznesenie sa plní

UZNESENIE č. 9-MsZ/2019 zo dňa 31.7.2019
3. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

potvrdzuje

v súlade s § 13 ods. 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov tieto uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi alebo ich časti,
ktorých výkon bol v zmysle § 13 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov pozastavený, a to v nasledujúcom znení:

I.
uznesenie Mestského zastupiteľstva Veľký Meder č. 7-MsZ/2019
zo dňa 26. 6. 2019

9.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi

a/

u z n á š a sa
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Veľký Meder č. 206 ktorým sa mení a dopĺňa VZN
mesta č. 139 o zásadách prideľovania nájomných bytov meste Veľký Meder

Uznesenie je splnené – (Potvrdené vetované uznesenie. Účinnosť nadobudlo 30.8.2019, VZN 206 je
zverejnené na webovom sídle mesta)

II.
uznesenie Mestského zastupiteľstva Veľký Meder č. 7-MsZ/2019
zo dňa 26. 6. 2019
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19.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi

a/

žiada

primátora mesta predložiť súhrnnú správu čerpania rozpočtu za 1. polrok 2019 s priložením všetkých
rozpočtových opatrení. Termín: 31.7.2019
Uznesenie je/nie je splnené – (Potvrdené vetované uznesenie, súhrnná správa bola/nebola predložená
MsZ)

b/

ukladá

hlavnému kontrolórovi prekontrolovať čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2019 a všetky rozpočtové
opatrenia z tohto obdobia. Termín: 31.8.2019.
Uznesenie je splnené – (Potvrdené vetované uznesenie, správa bola hlavným kontrolórom predložená
poslancom MsZ 13.9.2019)
III.
uznesenie Mestského zastupiteľstva Veľký Meder č. 7-MsZ/2019
zo dňa 26. 6. 2019
20.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi

a/

žiada

primátora mesta o prevzatie defibrilátora od pána Ladislava Nagya, ako dar, a zároveň odovzdať k
dispozícii mestskej polície.
Uznesenie je/nie je splnené – (Potvrdené vetované uznesenie)

IV.
uznesenie Mestského zastupiteľstva Veľký Meder č. 7-MsZ/2019
zo dňa 26. 6. 2019
21.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi

a/

schvaľuje

v prípade zostatku finančných prostriedkov určených na rekonštrukciu kuchyne, ďalšie voľné
nakladanie s nimi podľa potrieb ZŠ JAK, určených riaditeľkou školy, pani Mgr. Máriou
Estergájošovou
Uznesenie je/nie je splnené – (Potvrdené vetované uznesenie)

5. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

berie na vedomie
Mgr. Attila Puskás sa vzdal funkcie člena redakčnej rady Veľkomederského hlásnika
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Uznesenie je/nie je splnené – (Vetované- nepodpísanie uznesenia primátorom do 10. dní od
zasadnutia MsZ )

6. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje

Rozpočtové opatrenie v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 písm. c) zákona č.583/2004 Z.z. v znení
neskorších zmien a doplnkov, a to presun: rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky:
P

PP

Funkčná
klasifikácia

Kód
zdroja

Položka

Ukazovateľ

Rozpočet

Zmena
rozpočtu

Rozpočet
po úprave

PLÁNOVANIE, MANAŽMENT,
FINANČNÉ A DOTÁCIE

2
2

5

08.3.0.

41

637 004

Všeobecné služby

12 000

-4 000

8 000

2

5

08.3.0.

41

637 027

Odmeny zamestnancov
mimopracovného pomeru

6 660

-1 660

5 000

2

5

08.3.0.

41

625 002

Odvody

2 328

-582

1 746

9

1

08.1.0.

41

635 006

Údržba budov a objektov – Športový
areál Veľký Meder

20 000

+ 6242

26 242

Uznesenie je/nie je splnené – (Vetované - nepodpísanie uznesenia primátorom do 10. dní od
zasadnutia MsZ )

7. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje

1.
Zaradenie novej investície do investičného plánu na rok 2019 s názvom: Rekonštrukcia
chodníkov na ulici Gorkého, a to v sume 18 000 Eur.
Uznesenie je/nie je splnené – (Vetované - nepodpísanie uznesenia primátorom do 10. dní od
zasadnutia MsZ )

8. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje

odvolanie z funkcie konateľa spoločnosti Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o. Veľký Meder
Mgr. Evu Gulyášovú. Termín : ihneď
Uznesenie je/nie je splnené – (Vetované – nepodpísanie uznesenia primátorom do 10. dní od
zasadnutia MsZ )
Vo Veľkom Mederi dňa 13.09.2019
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