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UZNESENIE č. 2-MsZ/2018
zo dňa 28.3.2018

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 hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly číslo:
HK-1/FK/OMDaP/DOT/MsÚ/2018 v MsÚ Veľký Meder

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
Prehľad plánovaných kultúro-spoločenských podujatí Mestského kultúrneho
strediska vo Veľkom Mederi na rok 2018

-86. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 198
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 114 - Štatút kronikára mesta Veľký Meder

7. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

berie na vedomie
Správu náčelníka o činnosti mestskej polície v roku 2017

8. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Strategický dokument - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta
Veľký Meder na obdobie rokov 2018-2023

9. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Odpredaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Veľký Meder na Sídl.M.Corvina, obec
Veľký Meder, vedenej Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor, a to:
novovytvoreného pozemku registra C-KN parc. č. 975/11, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 45 m2; pre žiadateľa ako Vojtech László a manž. Anikó,
trvale bytom Sídl.M.Corvina 1033/47, 932 01 Veľký Meder v rozsahu vlastníckeho
podielu 1/1; za kúpnu cenu 25 eur/m2 za účelom majetkovoprávneho usporiadania
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: žiadaná nehnuteľnosť – pozemok je súčasťou oploteného
areálu bytového domu so súp. č. 1033 a je bezprostredne priľahlý k pozemku registra
C-KN parc. č. 976/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 121 m2,
na ktorom je postavený bytový dom so súp. č. 1033. Žiadatelia ako Vojtech László
a manž. Anikó sú vlastníkmi bytu v bytovom dome na prízemí. K odpredaji bol
vyhotovený geometrický plán č. 1103/2018, ktorým bola pôvodná parcela č. 975/1
vedená na LV č. 2287 rozdelená a bola vyčlenená parc. č. 975/11 o výmere 45 m2.
Kúpna zmluva musí byť uzatvorená do 28.06.2018.

b/

určuje

-9Odpredaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Veľký Meder na Kvetnej ulici, obec
Veľký Meder, vedenej Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor; a to
novovytvoreného pozemku registra C-KN parc. č. 105/58, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 8 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 Kvetnej ulici, obec
Veľký Meder, vedenej Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor, a to:
novovytvoreného pozemku registra C-KN parc. č. 105/58, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 8 m2; pre žiadateľa ako Rozália Sókiová, trvale bytom
Lesná 1976/90, 932 01 Veľký Meder v rozsahu vlastníckeho podielu 1/1; za kúpnu
cenu 10 eur/m2 za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku zastavaného
stavbou vo vlastníctve žiadateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá tvorí neoddeliteľnú
súčasť stavby; 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. 1976 a stavby so súp. č. 4051. Pozemok je bezprostredne priľahlý
k pozemku registra C-KN parc. č. 103/2 vo výlučnom vlastníctve žiadateľa. Budova
ubytovacieho zariadenia je postavená na parc. č. 103/2 a na novovytvorenej parc. č.
105/58, ktorá bola geometrickým plánom č. 33 472 602-49/18 odčlenená od parc. č.
105/1 o celkovej výmere 2308 m2 vedenej na LV č. 2287 vo vlastníctve mesta Veľký
Meder. Kúpna zmluva musí byť uzatvorená do 28.06.2018.

d/

určuje
Prenájom nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Veľký Meder na
Okočskej ulici, obec Veľký Meder, vedených Okresným úradom Dunajská Streda –
katastrálny odbor na LV č. 2287; a to pozemkov registra C-KN parc. č. 2625, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 31 m2, parc. č. 2626, druh pozemku
ostatné plochy o výmere 2853 m2 a parc. č. 4679, druh pozemku ostatné plochy
o výmere 14925 m2; ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 9 písm.
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, o ktorom
MsZ rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

e/

schvaľuje
Prenájom nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Veľký Meder na
Okočskej ulici, obec Veľký Meder, vedených Okresným úradom Dunajská Streda –
katastrálny odbor na LV č. 2287; a to pozemkov registra C-KN parc. č. 2625, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 31 m2, parc. č. 2626, druh pozemku
ostatné plochy o výmere 2853 m2 a parc. č. 4679, druh pozemku ostatné plochy
o výmere 14925 m2; v celosti vrátane všetkých jestvujúcich stavieb a inžinierskych
sietí, vrátane všetkých súčastí a príslušenstva; pre nájomcu TSM Veľký Meder,
s.r.o., IČO: 46 456 201, Nezábudková 1671/1, 932 01 Veľký Meder, na dobu určitú

- 10 na 10 rokov za ročné nájomné vo výške 2400 eur; ako prípad hodný osobitného
zreteľa v zmysle §9a ods. 9 písm. c) 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: Mesto Veľký Meder je
zakladateľom a jediným (t.j. 100%) spoločníkom spoločnosti TSM Veľký Meder,
s.r.o., ktorá ako prevádzkovateľ zberného dvora prevezme vyššie uvedené
nehnuteľnosti vrátane hnuteľností do nájmu za účelom realizácie projektu „Nákup
technológie na podporu triedeného zberu vo Veľkom Mederi“. Podľa ust. §9a ods. 9
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení je tento prípad
hodný osobitného zreteľa a to vzhľadom na skutočnosť, že podľa ust. §4 ods. 3
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení mesto Veľký Meder pri
výkone samosprávy okrem iného chráni životné prostredie, zabezpečuje udržiavanie
čistoty v meste a zabezpečuje nakladanie s drobným stavebným odpadom. Zmluva
o uzatvorení budúcej nájomnej zmluvy musí byť uzatvorená do 28.06.2018.
Uznesenie č. 2-MsZ/2016 zo dňa 06.04.2016 bod č. 9/m stráca svoju účinnosť.
f/

určuje
Prenájom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Veľký Meder na
Sídl.M.Corvina, obec Veľký Meder, vedenej Okresným úradom Dunajská Streda –
katastrálny odbor na LV č. 2287; a to: pozemku registra C-KN parc. č. 51/1, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m2 z celkovej výmery parcely
55161 m2; ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, o ktorom MsZ
rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

g/

schvaľuje
Prenájom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Veľký Meder na
Sídl.M.Corvina, obec Veľký Meder, vedenej Okresným úradom Dunajská Streda –
katastrálny odbor na LV č. 2287; a to: pozemku registra C-KN parc. č. 51/1, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m2 z celkovej výmery parcely
55161 m2; za účelom realizácie investičného zámeru s názvom „E-08-2018 MP 130
I, ZSE-BS, MPBH – Veľký Meder – nezávislý zdroj energie“; pre žiadateľa ako
Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o., IČO: 34 112 502, Sídl.M.Corvina
1232/20, 932 01 Veľký Meder; na dobu neurčitú; za ročné nájomné vo výške 15
eur/m2; ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 9 písm. c) 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: Pozemok parc. č. 51/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo
výlučnom vlastníctve mesta Veľký Meder je bezprostredne priľahlý k pozemku parc.
č. 51/139, na ktorom je postavená stavba so súp. č. 3721, druh stavby Kotolňa vo
výlučnom vlastníctve žiadateľa ako Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.
Prenajatý pozemok o výmere 10 m2 bude slúžiť na umiestnenie nezávislého zdroja
elektrickej energie typu MP 130 I vrátane oplotenia. V súčasnosti je objekt kotolne
napájaný len z distribučnej siete existujúceho elektromerového rozvádzača.
Nezávislý zdroj elektrickej energie bude slúžiť pri výpadku dodávky elektriny.
Nájomná zmluva musí byť uzatvorená do 28.06.2018.

- 11 h/

schvaľuje
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“.

10. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Mgr. Ladislava Fitzela za kronikára mesta Veľký Meder

b/

volí
za člena dejepiseckej komisie
-

c/

Mgr. Ildikó Laposová
Mgr. László Varga
Mgr. Helena Mészárosová
Mgr. Margita Ábrahámová
Ing. Ladislav Jankó

volí
Mgr. Ildikó Laposovú za predsedu dejepiseckej komisie

11. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra mesta Veľký Meder k dodržaniu podmienok na
prijatie návratných zdrojov financovania

b/

schvaľuje
Prijatie bankového úveru a podpísanie úverovej zmluvy v zmysle indikatívnej
ponuky Tatra banky, a.s. na sumu 700 000 eur
na financovanie investičných potrieb mesta za nasledovných podmienok:
úverový rámec: 700.000 eur
dátum konečnej splatnosti: 15 rokov od podpisu úverovej zmluvy
úroková sadzba: 1M EURIBOR + 0,45 % p.a.
zabezpečenie úveru: bianko zmenka spolu so zmluvou o použití zmenky
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c/

schvaľuje
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:

Program
PFO
11.5

d/

Funkčná
klasifikácia

Kód
Položka Ukazovateľ
zdroja

06.2.0

52
52

513002
717001

Bankové úvery investičné
Investície

Rozpočet
0
0

Rozpočet
Zmena
po
rozpočtu
úprave
+700000 700000
+700000 700000

schvaľuje
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:

Program

Funkčná
Kód
Položka Ukazovateľ
klasifikácia zdroja

8.2
11.5

09.6.0.2
09.6.0.2

e/

41
41

633004
713001

Rozpočet

Prevádzkové stroje pre ŠJ pri ZŠ JAK 9992
Prevádzkové stroje pre ŠJ pri ZŠ JAK 0

Zmena
rozpočtu
-8200
+8200

Rozpočet
po
úprave
1792
8200

schvaľuje
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:

Program
KP
11.5

f/

Funkčná
klasifikácia

Kód
Položka Ukazovateľ
zdroja

06.2.0

43
43

233001
711001

Príjem z predaja pozemkov
Odkúpenie pozemkov

Rozpočet
0
0

Rozpočet
Zmena
po
rozpočtu
úprave
+7300
7300
+7300
7300

schvaľuje
Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci vo výške 60000 eur spoločnosti TERMÁL
s.r.o., IČO: 34099336, so sídlom: Promenádna ul. 3221/20, 932 01 Veľký Meder, na
úhradu záväzkov súvisiacich s investičnou činnosťou spoločnosti s termínom
návratnosti do konca novembra 2018. Poskytnutie výpomoci bude financované
z rezervného fondu mesta za podmienku, že finančné prostriedky budú vrátené do
rezervného fondu do 31.12.2018.

g/

schvaľuje

- 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:
Program

Funkčná
klasifikácia

PFO
VFO

01.1.2

h/

Kód
Položka Ukazovateľ
zdroja

Rozpočet

46

454001

376304

46

813002

Prevod prostriedkov z RF
Poskytnutá finančná výpomoc pre
TERMÁL s.r.o.

0

Rozpočet
Zmena
po
rozpočtu
úprave
+60000
436304
+60000

60000

schvaľuje
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:

Program

Funkčná
klasifikácia

Kód
Položka Ukazovateľ
zdroja

11.5
11.5

06.2.0
06.2.0

41
41

i/

717001
711001

Nové investície z vlastných zdrojov
Nákup pozemkov

Rozpočet

Zmena
rozpočtu

76996
0

-3854
+3854

Rozpočet
po
úprave
73142
3854

schvaľuje
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:

Program

Funkčná
klasifikácia

Kód
Položka Ukazovateľ
zdroja

1.5

01.1.1

41

644001

1.5

01.1.1

41

642001

j/

Rozpočet

Transfer PO založenej obcou – MŠK 48100
Dotácie z fondu primátora
6000
pre MŠK Thermál VM, n.o.

-16000

Rozpočet
po
úprave
32100

+16000

22000

Zmena
rozpočtu

schvaľuje
Odovzdanie nehnuteľného majetku mesta (celého športového areálu), a to
nehnuteľností zapísaných na Okresnom úrade Dunajská Streda, obec Veľký Meder
pre katastrálne územie Veľký Meder na LV č. 2287, a to: stavby /športová hala/ so
s.č. 2128 postavená na pozemku registra C-KN parcela č. 1443/2 druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, stavby /šatňa/ so s.č. 2130 postavená na pozemku
registra C-KN parcela č. 1443/3 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, stavby
/hospodárska budova/ so s.č. 3883 postavená na pozemku registra C-KN parcela č.
1443/31 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, pozemku registra C-KN parc.č.
1443/1 druh pozemku ostatné plochy o výmere 60184 m2, pozemku registra C-KN
parc.č. 1443/2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1638 m2,
pozemku registra C-KN parc.č. 1443/3 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria

- 14 o výmere 472 m2, pozemku registra C-KN parc.č. 1443/12 druh pozemku ostatné
plochy o výmere 44 m2, pozemku registra C-KN parc.č. 1443/15 druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 847 m2, pozemku registra C-KN parc.č.
1443/16 druh pozemku ostatné plochy o výmere 85 m2, pozemku registra C-KN
parc.č. 1443/31 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 252 m2,
v celosti vrátane stavieb, ktoré nie sú zapísané v katastri nehnuteľnosti a vrátane
všetkých súčastí a príslušenstva ako tribúna, multifunkčné ihrisko do správy
spoločnosti TSM Veľký Meder, s.r.o., IČO: 46456201, so sídlom: Nezábudková
1671/1, 932 01 Veľký Meder za účelom prevádzkovania športového areálu. Zmluva
o poskytovaní služieb musí byť uzatvorená do 1.5.2018.
k/

schvaľuje
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:

Program

Funkčná
klasifikácia

Kód
Položka Ukazovateľ
zdroja

1.5
9.1

01.1.1
08.1.0

41
41

644001
635006

Rozpočet

Transfer PO založenej obcou – MŠK 32100
Údržba budov a objektov
0

Zmena
rozpočtu
-32100
+32100

Rozpočet
po
úprave
0
32100

12. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

berie na vedomie
Kontokorentný úver Slovenskej sporiteľne, a.s. vo výške úverového rámca 20 000,00
EUR pre TSM Veľký Meder, s.r.o., IČO: 46456201, so sídlom Nezábudková
1671/1, 932 01 Veľký Meder na prevádzkové účely.

b/

schvaľuje
Zrušenie uznesenia č. 4-MsZ/2016 zo dňa 25.5.2016 bod č. 11/a, ktoré znie
nasledovne:
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok výzvy OPKZP-PO1-SC1112016-11 na sprostredkovateľský orgán OP KŽP – SIEA s názvom: EKODVOR
Veľký Meder. Žiadateľom bude TSM Veľký Meder, s.r.o. so sídlom Nezábudková
1671/1, 932 01 Veľký Meder. Výška maximálneho celkového spolufinancovania
projektu zo strany žiadateľa je 114 786,029 EUR z celkových oprávnených
výdavkov 2 295 720,58 EUR (čiastka vo výške 100 000,00 EUR bude financovaná z
úveru na základe nezáväzného úverového prísľubu, zvyšok vo výške 14 786,029
EUR bude financovaný z vlastných zdrojov žiadateľa).

c/

schvaľuje

- 15 Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok výzvy OPKZP-PO1-SC1112017-33 Ministerstva ŽP SR, ako riadiaci orgán OP KŽP s názvom: „Nákup
technológie na podporu triedeného zberu vo Veľkom Mederi“. Žiadateľom bude
TSM Veľký Meder, s.r.o., IČO: 46456201, so sídlom Nezábudková 1671/1, 932 01
Veľký Meder. Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany
žiadateľa je 31 573,00 EUR z celkových oprávnených výdavkov 631 452,00 EUR
(čiastka vo výške 31 573,00 EUR bude financovaná z úveru na základe nezáväznej
indikatívnej ponuky).
d/

schvaľuje
Prijatie bankového úveru a podpísanie úverovej zmluvy v zmysle indikatívnej
ponuky Slovenskej sporiteľne, a.s. pre TSM Veľký Meder, s.r.o., IČO: 46456201, so
sídlom Nezábudková 1671/1, 932 01 Veľký Meder, na sumu 757 742,00 Eur podľa
prílohy č. 10 na zabezpečenie projektu „Nákup technológie na podporu triedeného
zberu vo Veľkom Mederi“. Súčasťou úverového rámca 757 742,00 Eur je aj
preklenovací úver na predfinancovanie podpory z EÚ fondov (v sume 631 452,00
Eur) a kontokorentný úver na prefinancovanie DPH (v sume 126 290,00 Eur).

e/

schvaľuje
Zrušenie uznesenia č. 2-MsZ/2017 zo dňa 22.3.2017 bod č. 12/d, ktoré znie
nasledovne:
Spolufinancovanie projektu vypracovaného formou žiadosti o poskytnutie podpory
formou dotácie od Environmentálneho fondu v rámci činnosti L3 (Zvyšovanie
energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania), vo výške
najmenej 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu – 183 495,69 Eur, t.j. vo
výške 9175,69 Eur.
Názov projektu: Zvyšovanie energetickej účinnosti budov MsÚ vrátane zatepľovania

f/

schvaľuje
Zrušenie uznesenia č. 3-MsZ/2017 zo dňa 24.5.2017 bod č. 12/c, ktoré znie
nasledovne:
Financovanie neoprávnených nákladov z vlastných zdrojov - strop podzemného
podlažia - v sume 4363,42 Eur - podľa výzvy na doplnenie žiadosti o poskytnutie
podpory formou dotácie od Environmentálneho fondu v rámci činnosti L3
(Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane
zatepľovania), (schválené 5% spolufinancovanie projektu: 9175,69 Eur z celkových
oprávnených výdavkov projektu – 183 495,69 Eur, t.j. vo výške 9175,69 Eur)
Názov projektu: Zvyšovanie energetickej účinnosti budov MsÚ vrátane zatepľovania

g/

schvaľuje
Spolufinancovanie projektu vypracovaného formou žiadosti o poskytnutie podpory
formou dotácie od Environmentálneho fondu v rámci činnosti L4 (Zvyšovanie

- 16 energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania), vo výške
najmenej 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu – 179 132,26 Eur, t.j. vo
výške 8957,26 Eur. Financovanie neoprávnených nákladov z vlastných zdrojov strop podzemného podlažia - v sume 4363,43 Eur.
Názov projektu: Zvyšovanie energetickej účinnosti budov MsÚ vrátane zatepľovania

h/

schvaľuje
Zmenu Uznesenia č. 6-MsZ/2017 zo dňa 30.8.2017 bod č. 16/a nasledovne:
Predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR v rámci výzvy č. VI. Prezídium
Hasičského a záchranného zboru 2018 s názvom: „Prestavba skladu techniky DHZO
na hasičskú zbrojnicu s prístavbou“ a spolufinancovanie projektu vo výške najmenej
5% z celkových výdavkov projektu a financovanie prípadných neoprávnených
výdavkov rozpočtu projektu z rozpočtu mesta.
Celkové náklady projektu: 47 059,60 Eur
Spolufinancovanie projektu: 17 059,60 Eur
Požadovaná výška dotácie: 30 000,00 Eur
Pôvodné znenie: „Predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR v rámci výzvy č. VII.
Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017 s názvom: „Prestavba skladu
techniky DHZO na hasičskú zbrojnicu s prístavbou“ a spolufinancovanie projektu vo
výške najmenej 5% z celkových výdavkov projektu a financovanie prípadných
neoprávnených výdavkov rozpočtu projektu z rozpočtu mesta.
Celkové náklady projektu: 47 059,60 Eur
Spolufinancovanie projektu: 17 059,60 Eur
Požadovaná výška dotácie: 30 000,00 Eur“

i/

schvaľuje
Zmenu Uznesenia č. 1-MsZ/2018 zo dňa 14.02.2018 bod č. 10/d nasledovne:
Predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na
rok 2018, vypracovanej na výzvu Úradu vlády SR, a spolufinancovanie projektu z
vlastných zdrojov alebo iných zdrojov, na ktorý je dotácia požadovaná. Názov
projektu: Multifunkčné ihrisko Veľký Meder.
Výška žiadaného FP v sume 39 986,36 Eur.
Spoluúčasť: 10 010,99 Eur,
Celkové náklady projektu: 49 997,35 Eur.
Pôvodné znenie:
„Zmenu Uznesenia č. 3-MsZ/2017 zo dňa 24.05.2017 bod č. 12/d nasledovne:
Predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na
rok 2017, vypracovanej na výzvu Úradu vlády SR, a spolufinancovanie projektu z
vlastných zdrojov alebo iných zdrojov, na ktorý je dotácia požadovaná. Názov
projektu: Multifunkčné ihrisko Veľký Meder.
Výška žiadaného FP v sume 40 000,00 Eur.

- 17 Spoluúčasť: 7 999,96 Eur,
Celkové náklady projektu: 47 999,96 Eur.
Pôvodné znenie:
Predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na
rok 2017, vypracovanej na výzvu Úradu vlády SR, a spolufinancovanie projektu z
vlastných zdrojov alebo iných zdrojov, na ktorý je dotácia požadovaná. Názov
projektu: Multifunkčné ihrisko Veľký Meder.
Výška žiadaného FP v sume 40 000,00 Eur
Spoluúčasť: 8 000,00 Eur
Celkové náklady projektu: 48 000,00 Eur.“
13. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

berie na vedomie
vzdanie sa funkcie člena Dozornej rady pri TSM Veľký Meder, s.r.o. Veľký Meder
pána Jozefa Sziszáka .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------JUDr. Samuel Lojkovič
primátor mesta
Mgr. Norbert Rudický
MVDr. Dezider Bartalos
-------------------------------overovatelia zápisnice

