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Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
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Primátor mesta Veľký Meder

Spracoval: Ing. Denisa Cződör, Mgr. Kamil Keszegh
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1. V úvode roka 2019 sme dokončili inštaláciu Pamätných tabúľ na srbskom cintoríne
v hodnote 7.100 eur. Na túto akciu bolo mestským zastupiteľstvom schválených 10.000 eur,
čím sme dosiahli úsporu 2.900 eur. Týmto sme zatraktívnili okolie srbského cintorína
a vytvorili miesto na uctenie si obetí 1 svetovej vojny.

2. Za účelom zvýšenia bezpečnosti, približne 800 žiakov základnej a strednej školy, sme
zrealizovali inštaláciu protipožiarnych dverí v budove základnej školy Bélu Bartóka vo Veľkom
Mederi v hodnote 45.002 eur. Mestským zastupiteľstvom schválených 50.000 eur sme
nevyčerpali a dosiahli sme úsporu 4.998 eur.

3. Od nástupu do funkcie sme, spolu s mojím tímom, intenzívne pracovali na zabezpečení
nového RTG prístroja pre potreby obyvateľov nášho mesta, čím sme chceli dosiahnuť
skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti pre cca. 36.000 obyvateľov mesta
a okolitých obcí spadajúcich do spádovej oblasti mesta. Pri tejto akcii sme celkovo
preinvestovali 174.626 eur a usporili sme 25.374 eur oproti schválenému rozpočtu vo výške
200.000 eur. Momentálne má RTG prístroj, ako aj samotná miestnosť zabezpečené všetky
potrebné povolenia. Oslovili sme nemocnicu v Dunajskej Strede s ponukou na
prevádzkovanie rádiologického pracoviska a čakáme na odpoveď. Je mi osobne veľmi ľúto, že
zabezpečenie prevádzkovateľa neprebieha tak rýchlo akoby sme si priali a rádiologické
pracovisko nie je v prevádzke, aj keď je plne funkčné.

4. Po rozhodnutí vlády Slovenskej republiky o poskytovaní príspevku na stravovanie žiakov
základných škôl sme pristúpili k rekonštrukcii školskej jedálne základnej školy Jána Amosa
Komenského vo Veľkom Mederi. Podarilo sa nám zabezpečiť výmenu kuchynských zariadení
a vykonať súvisiace stavebné práce za 35.184,42 eur. Aj tu sme dosiahli úsporu vo výške
1815,58 eur, oproti schváleným prostriedkom vo výške 37.000 eur.

5. Na základe schválenia našej žiadosti o poskytnutie dotácie z prostriedkov Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky sme získali 35.182 eur na rozšírenie kamerového systému
v meste Veľký Meder. Po investovaní týchto prostriedkov ako aj prostriedkov z vlastných
zdrojov vo výške 13.958 eur sa nám podarilo zabezpečiť osadenie 35 kusov kamier, ktoré
prispievajú k bezpečnosti a ochrany majetku obyvateľov mesta. Môžem s radosťou
skonštatovať, že po približne 2 týždňoch prevádzky kamerového systému sa podarilo
objasniť sériu 13 vlámaní do osobných automobilov a usvedčenie páchateľa týchto činov.

6. Taktiež, na základe schválenia našej žiadosti o poskytnutie dotácie z prostriedkov
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sme získali 30.000 eur na Prestavbu skladu na
hasičskú zbrojnicu s prístavbou - I. etapa. v súčastnosti prebieha realizácia tohto projektu. Po
dostavbe dôjde k skvalitneniu pracovného prostredia Dobrovoľného hasičského zboru,
získame možnosť rozšírenia o novú techniku, čím nemalou mierou prispejeme k
zabezpečeniu požiarnej ochrany obyvateľov mesta. Z vlastných zdrojov sme investovali
17.060 eur. Som nesmierne potešený, že v závere minulého roka nám Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky schválilo našu ďalšiu žiadosť a získali sme ďalších 11.264,06 eur a v roku
2020 budeme môcť realizovať Prestavbu skladu na hasičskú zbrojnicu - II. etapa rekonštrukcia pôvodnej stavby. V tejto etape budeme investovať z vlastných zdrojov 15
798,98 eur.

7. Po dvanástich rokoch neúspešných žiadostí riaditeľa mestského kultúrneho strediska vo
Veľkom Mederi o opravu zatekajúcej strechy sme realizovali Rekonštrukciu strechy
a bleskozvodov MsKS M. Corvina Veľký Meder vo výške 70.200. Touto rekonštrukciou sme
nielen zvýšili životnosť budovy, zvýšili komfort návštevníkov MsKS, ale sme dosiahli aj úsporu
finančných prostriedkov vo výške 24.800 eur oproti schválených 95.000 eur.

8. V roku 2019 sme sa s úplnou vážnosťou začali venovať problematike kanalizácie v mestskej
časti Ižop. Za týmto účelom sme zabezpečili technológiu do prečerpávacej stanice v obytnej
zóne Veľký Meder, ktorá je nevyhnutnou súčasťou budúcej kanalizácie do mestskej časti
Ižop. Tu sme preinvestovali 23.965,80 eur. V súčastnosti prebieha kolaudačné konanie na
odbore životného prostredia Okresného úradu v Dunajskej Strede.

9. V súvislosti s kanalizáciou do mestskej časti Ižop sme zabezpečili aj výstavbu výtlačnej časti
kanalizácie (vetva V1) z mestskej časti Ižop do prečerpávacej stanice Obytná zóna Veľký
Meder a taktiež vybudovanie prečerpávacej stanice v mestskej časti Ižop. Do tejto akcie sme
investovali prostriedky vo výške 166.860 eur zo schválených 343.438 eur.

10. V tomto roku plánujeme realizovať aj výstavbu gravitačnej časti kanalizácie (stoka A)
v mestskej časti Ižop na ulici Konvalinková. Na túto akciu máme vyčlenených 176.578 eur zo
schválených 343.438 eur.

11. Nakoľko je projektová dokumentácia „Kanalizácie Ižop“ z roku 2009, bolo potrebné
aktualizovať túto dokumentáciu v zmysle v súčastnosti platnej legislatívy. Za týmto účelom
sme investovali 29.760 eur.

12. V závere roka sme podali žiadosť o grant z prostriedkov Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky, na zabezpečenie dobudovania kanalizácie v celej mestskej
časti Ižop. Pevne verím, že budeme úspešní a získame prostriedky vo výške približne 2,9
milióna eur.

13. Taktiež sme podali žiadosť o grant z prostriedkov Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky na výstavbu a rekonštrukciu chodníkov a miestnych komunikácií. V prípade
úspešnosti projektu by sme mohli získať 479.707,94 eur a zo svojich prostriedkov sa budeme
podieľať sumou 25.250 eur.

14. Mestská polícia mesta Veľký Meder zabezpečuje ochranu majetku občanov nášho mesta.
Preto sme pre ňu zabezpečili nákup Pultu centrálnej ochrany vo výške 2.956,12 eur. Prijatím
nového všeobecne záväzného nariadenia mesta Veľký Meder o mestskej polícii sme stanovili
podmienky na poskytovanie služby ochrany majetku občanov mestskou políciou.

15. Na základe žiadosti riaditeľky materskej školy na Námestí Bélu Bartóka sme zabezpečili
zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ na Nám. B. Bartóka a to výmenu okien.
V súčastnosti prebieha realizácia tohto diela. Týmto dosiahneme zvýšenie životnosti budovy
a zabezpečenie bezpečnosti detí. Výmena okien si vyžiada 17.719,58 eur.

16. Na základe žiadosti riaditeľky materskej školy na ulici Železničná sme zabezpečili
prostriedky vo výške 10.000 eur na zlepšenie vybavenosti materskej školy a podporu
telesného vývinu detí a to nákupu hracej zostavy pre materskú školu. Verejné obstaranie
tejto zostavy prebehne v úvode tohto roku.

17. V roku 2019 sme uhradili prostriedky na skôr realizované investičné akcie mesta vo výške
297.999 eur a to na Odvodnenie ulice Lastovičková, Kotolňa na ulici Jahodovej, Teplovzdušné
vykurovanie MsKS M. Corvina a Rekonštrukcia chodníkov na Petőfiho ulici.

18. V súčastnosti prebieha realizácia projektovej dokumentácie na predĺženie cyklotrasy do
m. č. Ižop. Po jej dodaní a zabezpečení potrebných povolení pristúpime k realizácii predĺženia
cyklotrasy, čím dosiahneme zvýšenie bezpečnosti cyklistov smerujúcich do, alebo z mestskej
časti Ižop.

19. Na základe žiadosti obyvateľov mestskej časti Ižop sme zabezpečili zvýšenie dopravnej
bezpečnosti na križovatke ulíc Konopná-Kostolná v mestskej časti Ižop osadením dopravného
zariadenia (dopravné zrkadlo).

20. Na základe žiadosti obyvateľov ulíc Orechová - Lastovičková o odstránenie nevhodného
stavu miestnej komunikácie v križovatke ulíc Orechová - Lastovičková sme zabezpečili
odborné posúdenie daného stavu. Odborným posúdením bolo zistené, že nevyhovujúci stav
miestnej komunikácie je spôsobený poškodenou kanalizáciou na ulici Lastovičková. Tento
stav bude potrebné riešiť v tomto roku komplexne s novou kanalizáciou na časti ulice
Lastovičková.

21. V roku 2020 pristúpime k realizácii II. etapy rekonštrukcie parkovacích státí
a komunikácie na sídlisku M. Corvina, na ktorú bolo predchádzajúcim mestským
zastupiteľstvom schválených 180.749 eur.

22. Nezabudli sme ani na žiakov základnej školy Bélu Bartóka pre ktorých boli získané
finančné prostriedky vo 197.460 eur a vlastné prostriedky vo výške 9.038 eur. Po kontrole
riadiaceho orgánu, ktorí prostriedky poskytol pristúpime modernizácii učební základnej školy
Bélu Bartóka, čím zlepšíme vybavenosť tried na základnej škole a zvýšime kvalitu výučby pre
približne 500 žiakov základnej školy.

23. Zrealizovali sme opravu strechy bývalého zdravotníckeho strediska na námestí Bélu
Bartóka, ktorá bola v havarijnom stave. Opravou strechy sme zabránili ďalšiemu chátraniu
tejto budovy. Do budúcna by sme chceli zrealizovať kompletnú rekonštrukciu budovy.

24. V roku 2019 sme z rozpočtu mesta zabezpečili zvyšovanie bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky výmenou starých, nečitateľných dopravných značiek, vodorovných
dopravných značení ako aj vyznačenie prechodu pre chodcov na ulici Okočská (II/561) pri
ulici Nagy-Rátza. V roku 2020 chceme pokračovať vo zvyšovaní bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky zabezpečením prechodu pre chodcov na ulici Číčovská pri ulici Kurtaserská
ako aj vyznačením nástupných plôch záchranných zložiek na sídliskách a pri hlavnom vchode
základnej školy J.A. Komenského.

Celkovo sme na vyššie menované akcie použili prostriedky vo výške 834.124 eur, z toho
dotácie z projektov činilo 65.182 eur.
Verejným obstarávaním jednotlivých prác, tovarov a služieb sme ušetrili 64.268,64 eur oproti
prostriedkom schválených mestským zastupiteľstvom.
V nižšie uvedenej tabuľke uvádzame prehľad všetkých, realizovaných a nerealizovaných
investičných akcií v roku 2019

Správa o investičných akciách v roku 2019
P.č.

Názov akcie

Uznesenie MsZ

Zdroje
vlastné

Zdroje
dotácie

Použité

Úspora

Stav

Benefit

1.

Pamätník vojnovým zajatcom Srbský cintorín - tabule

3-MsZ/2019 ods. 11)
písm. d)

10.000

---

7.100

2.900

zrealizované

zatraktívnenie okolia

2.

Protipožiarne dvere ZŠ B.
Bartóka Veľký Meder

6-MsZ/2019 ods.9)
písm. k)

50.000

---

45.002

4.998

zrealizované

3.

Poliklinika Veľký Meder - RTG
pracovisko - stavebné
a súvisiace práce

---

43.826,20
25.374

zrealizované, čaká sa na
potrebné povolenia,
oslovená NsP DS
s ponukou na
prevádzkovanie, čaká sa
na odpoveď

35.184,42

1815,58

zrealizované

skvalitnenie poskytovania
stravovania pre cca. 250
žiakov základnej školy

zrealizované
9.12.2019

zabezpečenie bezpečnosti
a ochrany majetku pre cca.
8000 obyvateľov mesta

4.
5.

6.
7.
8.

Poliklinika Veľký Meder - RTG
pracovisko - RTG prístroj
Rekonštrukcia školskej jedálne
ZŠ J.A.K. Veľký Meder stavebné práce
Rekonštrukcia školskej jedálne
ZŠ J.A.K. Veľký Meder výmena kuchynských
zariadení
Rozšírenie kamerového
systému v meste Veľký Meder
Moderný kamerový systém vo
Veľký Meder - III. etapa

10-MsZ/2018 ods. 9)
písm. b)

200.000
---

6-MsZ/2019 ods.9)
písm. j)

--37.000

7-MsZ/2019 ods.16)
písm. f)
6-MsZ/2019 ods. 13)
bod a)
9-MsZ/2017 ods.11)
písm. h)

130.800

zvýšenie bezpečnosti pre
cca. 800 žiakov základnej
a strednej školy
skvalitnenie poskytovania
zdravotnej starostlivosti
pre cca. 36.000 obyvateľov
mesta a okolitých obcí
spadajúcich do spádovej
oblasti mesta

--1.518

25.182

26.645,40

54,60

12.440

10.000

23.168,40

-728,40

9.

Prestavba skladu na hasičskú
zbrojnicu s prístavbou - I.
etapa

2-MsZ/2018 ods.12)
písm. h)

17.060

30.000

---

---

prebieha realizácia

10.

Rekonštrukcia strechy
a bleskozvodov MsKS M.
Corvina Veľký Meder

7-MsZ/2019 ods.16)
písm. c)

95.000

---

70.200

24.800

zrealizované
6.12.2019

skvalitnenie pracovného
prostredia DHZ, možnosť
rozšírenia o novú
techniku, zabezpečenie
požiarnej ochrany
obyvateľov mesta
zvýšenie životnosti
budovy, zvýšenie
komfortu návštevníkov
MsKS

11.

12.

13.

Zabezpečenie technológie do
PČS - obytná zóna Veľký
Meder
Výstavba výtlačnej časti
kanalizácie (vetva V1) z m.č.
Ižop do PČS - Obytná zóna
Veľký Meder + PČS Ižop
Výstavba gravitačnej časti
kanalizácie (stoka A) v m.č.
Ižop - ulica Konvalinková
Výstavba gravitačnej časti
kanalizácie (stoka A) v m.č.
Ižop - ulica Konvalinková doplnenie neúplnej
projektovej dokumentácie
MRK - výstavba
a rekonštrukcia chodníkov
a miestnych komunikácií
Nákup Pultu centrálnej
ochrany

7-MsZ/2019 ods.16)
písm. m)

24.135

---

23.965,80

169,20

zrealizované, prebieha
kolaudačné rozhodnutie

7-MsZ/2019 ods.16)
písm. m)

343.438

---

166.860

176.578

zrealizované
6.12.2019

7-MsZ/2019 ods.16)
písm. m)

343.438

---

---

--realizácia prebehne
v roku 2020

7-MsZ/2019 ods.16)
písm. m)

30.000

---

---

---

10-MsZ/2019 ods.
12) písm. a)

25.250

479.707,94

---

---

projekt podaný

---

4.100

---

2.956,12

1.143,88

zrealizované

Hracia zostava pre MŠ na ulici
Železničná

7-MsZ/2019 ods. 16)
písm. h)

10.000

---

---

---

realizácia prebehne
v roku 2020

18. Odvodnenie ulice Lastovičková

6-MsZ/2018 ods. 12)
písm. a) bod 8)

40.000

---

39.583,80

11-MsZ/2019 ods.11)
písm. c)

20.000

---

---

14.

15.
16.
17.

19.

20.

Zníženie energetickej
náročnosti budovy MŠ na
Nám. B. Bartóka - výmena
okien

Oprava cesty v križovatke ulíc
Orechová - Lastovičková

7-MsZ/2019 ods. 16)
písm. k)

5.000

---

---

investícia z roku 2018,
uhradené v roku 2019

nevyhnutná súčasť
budúcej kanalizácie do
m.č. Ižop

zvýšenie životného
komfortu cca. 450
obyvateľov m.č. Ižop

skvalitnenie života
občanov mesta
ochrana majetku občanov
mesta
zlepšenie vybavenosti MŠ,
podpora telesného vývinu
detí
zvýšenie komfortu
obyvateľov ulice

---

prebieha VO

zvýšenie životnosti
budovy, zabezpečenie
bezpečnosti detí

---

nerealizované
na základe odborného
posúdenia je potrebné
riešiť komplexne s novou
časťou kanalizácie v roku
2020

odstránenie havarijného
stavu kanalizácie
a miestnej komunikácie

21.

Rekonštrukcia chodníkov na
ulici M. Gorkého

22.

Kotolňa na Jahodovej

23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.
30.
31.

Teplovzdušné vykurovanie
MsKS M. Corvina
Modernizácia učební ZŠ BB
VM, zariadenie interiéru
Modernizácia učební ZŠ BB
VM, stavebné práce
Rekonštrukcia chodníkov na
Petőfiho ulici
Rekonštrukcia parkovacích
státí a komunikácie Corvin II
Prestavba skladu na hasičskú
zbrojnicu - II. etapa
rekonštrukcia pôvodnej stavby
Prípravná a projektová
dokumentácia
Predĺženie cyklotrasy do m. č.
Ižop
Zabezpečenie dopravného
zariadenia (dopravné zrkadlo)
na križovatke ulíc KonopnáKostolná v m. č. Ižop

9-MsZ/2019 ods. 7)
písm. a)
6-MsZ/2019 ods. 9)
písm. n)
6-MsZ/2019 ods. 9)
písm. n)
5-MsZ/2017 ods. 11)
písm. a)
1-MsZ/2018 ods. 8)
písm. e)
6-MsZ/2018 ods. 12)
písm. a) bod 6

7-MsZ/2019 ods. 17)
písm. a)

18.000

---

---

---

nerealizované, realizácia
prebehne v roku 2020

odstránenie nevhodného
stavu chodníka

70.271

---

70.271

---

zrealizované - odkúpené

---

138.281

---

138.281

---

zrealizované - odkúpené

---

171.704

---

---

prebieha VO

25.756

---

---

52.877

---

49.863,62

180.749

---

---

9.038

---

kontrola „ex post“
riadiaceho orgánu
investícia z roku 2018,
hradené v roku 2019
nerealizované
(2020)

15 798,98

11.264,06

---

---

projekt úspešný,
prostriedky MV SR
pridelené v menšom
objeme

7-MsZ/2019 ods. 16)
písm. p)
3 MsZ/2019 ods. 20
písm. b)

62.940

---

45.656

---

priebežne sa objednáva
podľa potreby

rozpočet
11.5

---

---

---

realizácia PD pre ÚR a
SP

6-MsZ/2019 ods. 9)
písm. a)

rozpočet
11.5

---

60

---

---

---

---

32.

Vyznačenie prechodu pre
chodcov na ulici Okočská
(II/561) pri ulici Nagy-Rátza

6-MsZ/2019 ods. 9)
písm. a)

rozpočet
11.5

33.

Zabezpečenie prechodu pre
chodcov na ulici Číčovská pri
ulici Kurtaserská

6-MsZ/2019 ods. 9)
písm. a)

rozpočet
11.5

---

---

---

zrealizované
hradené z rozpočtu
(prípravná a projektová
dokumentácia)
projektovú dokumentáciu
objednal realizátor IBV
Okočská cesta (Transbeton
plus)
príprava VO na projektovú
dokumentáciu

zlepšenie vybavenosti
tried na ZŠ BB, zvýšenie
kvality výučby pre cca. 500
žiakov základnej školy
zvýšenie komfortu
obyvateľov ulice
zlepšenie stavu parkovania
obyvateľov sídliska
skvalitnenie pracovného
prostredia DHZ, možnosť
rozšírenia o novú
techniku, zabezpečenie
požiarnej ochrany
obyvateľov mesta
nevyhnutná súčasť na
realizáciu investícií
zvýšenie bezpečnosti
cyklistov
zvýšenie dopravnej
bezpečnosti na križovatke
ulíc Konopná-Kostolná v
m. č. Ižop
zvýšenie dopravnej
bezpečnosti obyvateľov
IBV Okočská cesta
zvýšenie dopravnej
bezpečnosti obyvateľov a
turistov

34.

Zjednosmernenie ulíc
Bitúnková - Krátka

6-MsZ/2019 ods. 9)
písm. a)

rozpočet
11.5

35.

Vyznačenie nástupných plôch
záchranných zložiek na
sídliskách

6-MsZ/2019 ods. 9)
písm. a)

rozpočet
11.5

---

---

---

36.

Vyznačenie nástupných plôch
záchranných zložiek pri
hlavnom vchode do ZŠ J.A.
Komenského

6-MsZ/2019 ods. 9)
písm. a)

rozpočet
11.5

---

---

---

---

---

---

pozastavené z dôvodu
nesúhlasu obyvateľov
z okolitých ulíc, po
odstránení rozporov sa
objedná projektová
dokumentácia
po poskytnutí odborného
stanoviska Hasičského
a záchranného zboru SR,
bude objednaná
projektová dokumentácia
po poskytnutí odborného
stanoviska Hasičského
a záchranného zboru SR,
bude objednaná
projektová dokumentácia

---

zabezpečenie dostupnosti
záchranných zložiek pri
jednotlivých obytných
domoch
zabezpečenie dostupnosti
záchranných zložiek pri
škole

