Materiál na 11. 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 9/2019 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 9/2019 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/poslanci .......... Na
ústne podané otázky bolo reagované v priebehu zasadnutia MsZ. - Vzhľadom na neprítomnosť primátora
reagovali - Zástupca primátora a prednosta)
Odpoveď p. primátora na písomnú interpeláciu. Odpoveď bola zaslaná poslancom elektronicky dňa
18.10.2019.
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UZNESENIE č. 5-MsZ/2019 zo dňa 26.4.2019

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
Uznesenie – splnené – Správa bola poslancom MsZ zaslaná 24.10.2019

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 – VO na časť „ V1-výtlačné potrubie“ bolo ukončené, bola výzva
odoslaná na súčinnosť.
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.

UZNESENIE č. 10-MsZ/2019 zo dňa 18.9.2019
11. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na 2. NP budovy vedenej v registri Okresného úradu
3

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 v celkovej
výmere 134,88 m2 a to: m .č. 2.04 - kancelária vo výmere 24,80m2, m. č.2.05 – kancelária vo výmere
20,47 m2, m. č. 2.09 – kancelária vo výmere 23,78 m2, miestnosť č. 2.10 – kancelária vo výmere 17,12
m2 a prislúchajúce priestory: 2.02 - predsieň vo výmere 5,31 m2, 2.03 - chodba 16,65 m2, 2.06 -WC
vo výmere 1,89 m2, 2.07- kúpeľňa vo výmere 2,68 m2, 2.08 – čajová kuchyňa vo výmere 22,18 m2
pre spoločnosť Panta Rhei, s.r.o., so sídlom Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder, IČO: 31 443 923, za
účelom súvisiacim s prevádzkovou podnikateľskej činnosti spoločnosti – archív dokumentov - na dobu
neurčitú za ročné nájomné vo výške určenej platným nariadením mesta a prevádzkové náklady a služby
spojené s užívaním nebytových priestorov na náklady nájomcu.
Uznesenie - plnenie prebieha – nájomná zmluva /odoslaná na podpis žiadateľovi - čaká sa na podpis,
zatiaľ MsÚ neobdržal vrátenú a podpísanú zmluvu

12. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ s c h v a ľ u j e
Predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na výstavbu a rekonštrukciu
chodníkov a miestnych komunikácií v rámci výzvy Operačného programu Ľudské zdroje, Kód výzvy:
OPLZ-PO6-SC611-2019-1, Prioritná os 6, Špecifický cieľ: 6.1.1, zameranie: Podpora dobudovania
základnej technickej infraštruktúry, pre projekt s názvom: „MRK výstavba a rekonštrukcia chodníkov a
rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Veľký Meder“, a spolufinancovanie projektu z vlastných
zdrojov mesta vo výške minimálne 5%, resp. prípadných neoprávnených výdavkov projektu.
Celkové oprávnené výdavky projektu: 500 000,- Eur s DPH (podľa výšky podporených osôb MRK)
Spolufinancovanie projektu min. 5%: 25 000,- Eur Neoprávnené výdavky:
4 955,73 Eur s DPH
Oprávnené výdavky projektu zahŕňajú aj výdavky na projektovú dokumentáciu: vo výške max 5,7% z
COV: 20 400,- Eur
Uznesenie – je splnené/žiadosť bola predložená

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 - plnenie prebieha

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
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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

20. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi

a/ u k l a d á
hlavnému kontrolórovi mesta prekontrolovať nasledujúce verejné obstarávania týkajúce sa:
Rekonštrukcie školskej jedálne Základnej školy J. A. Komenského - stavebné práce
Rekonštrukcie školskej jedálne Základnej školy J. A. Komenského - výmena kuchynských zariadení
Zabezpečenia technológie do PČS - obytnej zóny Veľký Meder
Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Veľký Meder - RTG pracovisko
Protipožiarnych dverí ZŠ B. Bartóka Veľký Meder z pohľadu realizácie projektu a efektívnosti.

Preveriť či pri menovaní prednostu mestského úradu primátorom do funkcie bol dodržaný zákonný
postup v súlade so zákonom o obecnom zriadení.

Správu prosím poslať všetkým poslancom písomne Termín: priebežne po ukončení jednotlivých
kontrol a najneskôr do 31.11.2019
Uznesenie - plnenie prebieha, t.č. prebieha preverovanie dokumentácie verejných obstarávaní

Vo Veľkom Mederi dňa 29.10.2019

Mgr. Albert Nagy
Hlavný kontrolór mesta
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