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UZNESENIE č. 6-MsZ/2018
zo dňa 27.6.2018

1. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:

Dénes Mikóczy, Viliam Görföl

2. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
nasledovný program rokovania:

podľa pozvánky

3. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva
vo Veľkom Mederi

b/

berie na vedomie
správu hlaného kontrolóra o výsledku kontroly HK/2-FK/MPBH/Byty/FIN/2018 v
MPBH s.r.o. Veľký Meder zameranej na stav pohľadávok za nájomné byty a spôsob
ich vymáhania v MPBH s.r.o. Veľký Meder za rok 2017

4. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

berie na vedomie
Správu primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta

5. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 200 ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 110 – Štatút mesta Veľký
Meder

-86. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
zmeny a doplnenie Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva vo Veľkom
Mederi

7. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Zásady odmeňovania primátora mesta, hlavného kontrolóra, zástupcu primátora,
poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií MsZ a osôb vykonávajúcich
občianske obrady v Meste Veľký Meder

8. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

berie na vedomie
Individuálnu výročnú správu mesta Veľký Meder za rok 2017

9. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018

10. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi na 2. polrok 2018

11. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Zámenu nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Veľký Meder na
Bratislavskej ulici, obec Veľký Meder, vedenej Okresným úradom Dunajská Streda –
katastrálny odbor na LV č. 6579, a to: novovytvoreného pozemku registra C-KN
parc. č. 2167/16 druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria o výmere 392 m2 vo

-9výlučnom vlastníctve Mesta Veľký Meder za pozemok registra C-KN parc. č.
2167/11 druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria o výmere 392 m2 vedený na LV
č. 3959 vo vlastníctve žiadateľa ako Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917
01 Trnava, IČO: 00 044 351 v správe Obchodnej akadémie Veľký Meder 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 s parc. č. 2167/16 o výmere 392 m2 bol odčlenený od
pozemku registra C-KN parc. č. 2167/2 druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria
o celkovej výmere 18603 m2 geometrickým plánom č. 30079900-40/2018 zo dňa
09.05.2018, ktorý vyhotovil POZPROJ-Kiss, Malé Dvorníky 132, 929 01 Dunajská
Streda, úradne overeným pod číslom 61-1085/2018 zo dňa 14.05.2018. Žiadateľ sa
zaväzuje, že stavbu, ktorá leží na parc. č. 2167/11 so súp. č. 2498 odstráni na vlastné
náklady. Zároveň sa žiadateľ zaväzuje, že všetky ostatné náklady súvisiace so
zámenou a búracími prácami znáša žiadateľ. 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: žiadaná nehnuteľnosť – pozemok s parc. č. 2167/16 je bezprostredne
priľahlý k pozemku s parc. č. 2167/12, na ktorom sa plánuje výstavba novej budovy
školského internátu a je vo výlučnom vlastníctve žiadateľa. Zámenou by mesto
súčasne získalo pozemok, ktorý bude tvoriť jeden celok. Zámenná zmluva musí byť
uzatvorená do 27.09.2018. Uznesenie č. 1-MsZ/2010 bod č. 5/a stráca svoju účinnosť
b/

určuje
Odpredaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Veľký Meder na Bratislavskej ulici,
obec Veľký Meder, vedenej Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor
na LV č. 2287; a to pozemku registra C-KN parc. č. 2087/2 druh pozemku Záhrady
o výmere 611 m2; 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.

c/

schvaľuje
Odpredaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Veľký Meder na Bratislavskej ulici,
obec Veľký Meder, vedenej Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor
na LV č. 2287; a to pozemku registra C-KN parc. č. 2087/2 druh pozemku Záhrady
o výmere 611 m2; pre žiadateľov ako Andrej Csikász a manž. Jana, bytom
Bratislavská 1013/92, 932 01 Veľký Meder v rozsahu vlastníckeho podielu 1/1; za
kúpnu cenu 10 eur/m2 za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku
v užívaní žiadateľa; 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. Osobitný zreteľ je
zdôvodnený nasledovne: nehnuteľnosť – pozemok je súčasťou oploteného areálu
rodinného domu so súp. č. 1013 a je bezprostredne priľahlý k pozemku registra CKN parc. č. 2087/1 druh pozemku Záhrady o výmere 264 m2 vo vlastníctve
žiadateľov. Kúpna zmluva musí byť uzatvorená do 27.09.2018.

- 10 d/

schvaľuje
Zmenu uznesenia č. 1-MsZ/2018 bod č. 7/d zo dňa 14.02.2018 nasledovne:
v uznesení sa text „Zámenná zmluva a zmluva o zrušení vecného bremena musí byť
uzatvorená do 14.05.2018“ nahrádza novým textom „Zámenná zmluva a zmluva
o zrušení vecného bremena musí byť uzatvorená do 27.09.2018“.

12. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

Program
11.5
11.5

Program
11.5
11.5

schvaľuje
1.

Zaradenie novej investície do investičného plánu na rok 2018 s názvom:
Nákup sanitárnych kontajnerov (3 ks), a to v sume 16753,10 Eur + DPH
3350,62 Eur.
Náklady na prevádzku zakúpených sanitárnych kontajnerov, zabezpečenie
obsluhy, upratovanie a dodávku spotrebného hygienického materiálu hradí
TERMÁL s.r.o, okrem náklady na elektrickú energiu a na vodné a stočné.

2.

Rozpočtové opatrenie v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 písm. a) 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:

Funkčná
Kód
Položka
klasifikácia zdroja
06.2.0
06.2.0

52
52

Ukazovateľ

717001 Investície
712001 Nákup sanitárnych kontajnerov

Rozpočet
500032
0

Rozpočet
po
úprave
-16754
483278
+16754
16754

Zmena
rozpočtu

3.

Zaradenie novej investície do investičného plánu na rok 2018 s názvom:
Vybudovanie technickej infraštruktúry na Zbernom dvore, a to v sume
20433,00 Eur.

4.

Rozpočtové opatrenie v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 písm. a) 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:

Funkčná
Kód
Položka
klasifikácia zdroja
06.2.0
06.2.0

5.

52
52

Ukazovateľ

717001 Investície
717001 Vybudovanie tech. infraš. na Zber. dvore

Rozpočet
483278
0

Rozpočet
po
úprave
-20433
462845
+20433
20433

Zmena
rozpočtu

Zmenu schváleného investičného plánu mesta na rok 2018, a to z
„Rekonštrukcia panelovej cesty Sídl. M. Corvína“ na „Rekonštrukciu
parkovacích státí a komunikácie“ a zmenu pridelenej sumy z 160000,00 Eur
na 180748,31 Eur.

- 11 6.

Program
11.5
11.5

Program
11.5
11.5

Program
11.5
11.5

Funkčná
Kód
Položka
klasifikácia zdroja
06.2.0
06.2.0

11.5
11.5

52
52

Ukazovateľ

717001 Investície
717002 Rekonšt. park. státí a komunikácie

Rozpočet
462845
0

Rozpočet
po
úprave
-180749
282096
+180749
180749

Zmena
rozpočtu

7.

Zmenu schválenej investície z investičného plánu mesta na rok 2018, a to z
„Obecná kanalizácia na Lastovičkovej ulici“ na „Odvodnenie komunikácie –
vsak Lastovičková ulica“.

8.

Rozpočtové opatrenie v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 písm. a) 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:

Funkčná
Kód
Položka
klasifikácia zdroja
06.2.0
06.2.0

52
52

Ukazovateľ

Rozpočet

717001 Investície
717001 Odvodnenie komunikácie

282096
0

Rozpočet
po
úprave
-40000
242096
+40000
40000

Zmena
rozpočtu

9.

Zaradenie novej investície do investičného plánu na rok 2018 s názvom:
Parkovisko v areáli MŠ Železničná vo Veľkom Mederi, a to v sume 70897,92
Eur.

10.

Rozpočtové opatrenie v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 písm. a) 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:

Funkčná
Kód
Položka
klasifikácia zdroja
06.2.0
06.2.0

11.

Program

Rozpočtové opatrenie v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 písm. a) 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:

52
52

717001 Investície
717001 Parkovisko v areáli MŠ Žel.

Rozpočet
242096
0

Rozpočet
po
úprave
-70898
171198
+70898
70898

Zmena
rozpočtu

Rozpočtové opatrenie v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 písm. a) 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:

Funkčná
Kód
Položka
klasifikácia zdroja
06.2.0
06.2.0

Ukazovateľ

52
52

Ukazovateľ

717001 Investície
717001 Vyhotovenie spevnených plôch a

Rozpočet
171198
0

Rozpočet
po
úprave
-15000
156198
+15000
15000

Zmena
rozpočtu

výkop. práce v Komunitnom centre

Financovanie odstránenie havarijného stavu „Oprava strešnej krytiny na
hlavnej budovy Základnej školy Bélu Bartóka s VJM vo Veľkom Mederi
v sume 16829,80 z rezervného fondu.

13.

Rozpočtové opatrenie v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona
č.583/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov, konkrétne povolené
prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov:

Funkčná
Kód
Položka
klasifikácia zdroja

Program

8.2

12.

PFO
09.2.1.1

46
46

454001
635006

Ukazovateľ
Prevod prostriedkov z RF
Oprava strešnej krytiny na ZŠ BB

Rozpočet
510868
0

Rozpočet
po
úprave
+16830
527698
+16830
16830

Zmena
rozpočtu

13. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

odvoláva
v zmysle písm. h), odsek 12, § 25 zákona č.596/2003 Z.z. PaedDr. Mariana
Soókyho z funkcie delegáta zriaďovateľa v Školskej rade pri Materskej škole
s VJM vo Veľkom Mederi

b/

deleguje
za zriadovateľa Ivana Polgára za člena do Školskej rady pri Materskej škole
s VJM vo Veľkom Mederi na funkčné obdobie do 22.12.2020

14. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

určuje
podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi vo volebnom období 2018 - 2022
bude mať 13 poslancov, ktorí budú zvolení vo 2 obvodoch.
Vo volebnom obvode č. 1, ktorý zahŕňa volebné okrsky č. 1 - 7 bude zvolených
12 poslancov.
Vo volebnom obvode č. 2, ktorý zahŕňa volebný okrsok č. 8 ( Ižop) bude zvolený 1
poslanec.

15. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje

- 13 Zrušenie Uznesenia č. 5-MsZ/2018 zo dňa 23.05.2018 bod č. 14/a, ktorá znie
nasledovne:
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-2018-8 v rámci
Integrovaného regionálneho operačného programu, s názvom: „Budovanie Centra
integrovanej
zdravotnej
starostlivosti
v meste Veľký Meder“ a spolufinancovanie projektu vo výške najmenej 5% z
celkových výdavkov projektu.
Spolufinancovanie projektu: max. 42 000,00 Eur
b/

schvaľuje
-

-

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-2018-8 v rámci
Integrovaného regionálneho operačného programu, pre projekt s názvom: „Budovanie
Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Veľký Meder“,
realizáciu hore uvedeného projektu,
formu a druh poskytovaných služieb v rámci CIZS nasledovne:

Všeobecná ambulancia pre dospelých 2x,
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast 2x,
Pľúcna ambulancia 1x,
Rehabilitácia 1x,
Ambulancia zubného lekárstva 2x,
Gynekologická ambulancia 3x,
RTG pracovisko 1x,
Chirurgická ambulancia 1x,
Ortopedická ambulancia 1x,
Interná ambulancia 1x,
Ambulancia klinickej psychológie 1x,
Otorinolaryngologická ambulancia 1x,
Dopravná služba 1x,
Domáca ošetrovateľská služba 1x,
Sociálna služba 1x,
-

zabezpečenie partnerstva v rámci projektu CIZS prostredníctvom Partnerskej
zmluvy,
a spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov mesta vo výške najmenej 5% z
celkových výdavkov projektu a financovanie prípadných neoprávnených
výdavkov projektu.

Spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov mesta:
max. 42 000,00 Eur.
Prípadné neoprávnené výdavky projektu z vlastných zdrojov mesta:
max. 50 000,00 Eur.
16. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi

- 14 a/

schvaľuje
1.

Výročnú správu Mestského podniku bytového hospodárstva s.r.o., Veľký
Meder za rok 2017

2.

Účtovnú závierku spoločnosti Mestský podnik bytového hospodárstva s.r.o.,
Veľký Meder za rok 2017 s výsledkom : zisk vo výške 1069,83 eur
a rozdelenie zisku
421 Zákonný rezervný fond
53,49 eur
472 Sociálny fond
1016,34 eur

17. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
aby funkčnosť pracoviska RDG na Poliklinike vo Veľkom Mederi bola obnovená
do 30.8.2018 a vyžiadať, aby súčasný prevádzkovateľ RDG pracoviska dal písomné
vyjadrenie do 15 dní na zakúpenie RTG prístroja na Polikliniku vo Veľkom Mederi .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------JUDr. Samuel Lojkovič
primátor mesta
Ing. Koloman Pongrácz
MVDr. Dezider Bartalos
-----------------------------overovatelia zápisnice

