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UZNESENIE č. 4-MsZ/2018
zo dňa 25.4.2018

1. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:

Dénes Mikóczy, Mgr. Zalán Kórósi

2. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
nasledovný program rokovania:

podľa pozvánky

3. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

neschvaľuje
zámer uzatvoriť „ Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve“ so spoločnosťou Wolf street
one s.r.o. so sídlom Dunajská Streda. Predmetom zmluvy majú byť pozemky vo
vlastníctve mesta Veľký Meder schválené na výstavbu akcie
„ Priemyselný park“ .
Kúpna cena pozemkov je daná uznesením MsZ č. 5-MsZ/2017 vo výške 25,-eur/m2.

4. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Zámer odkúpenia nehnuteľnosti - autobusovej stanice - Výpravná budova na parc.č.
1685/10, súp.č. 3129 podľa LV č. 2129, vrátane príslušenstva a pozemkov parc. č.
1685/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, parc.č. 1686, v k.ú. Veľký Meder podľa
znaleckého posudku v cene 208 000,- eur. Riadne uznesenie na odkúpenie
nehnuteľností bude predložené na najbližšie zasadnutie MsZ vrátane zaraďovania
finančných prostriedkov do rozpočtu mesta na úhradu kúpnej ceny alebo vrátane
úpravy rozpočtu o financovaní tejto investície.

5. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje

-7Zmenu uznesenia č. 2-MsZ/2018 zo dňa 28.03.2018 bod č. 9/c nasledovne:
v uznesení sa text „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“ nahrádza textom
„Odpredaj nehnuteľností v katastrálnom území Veľký Meder na Kvetnej ulici, obec
Veľký Meder, vedených Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor,
a to: novovytvorených pozemkov registra C-KN parc. č. 105/58 druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 m2 a parc. č. 105/59 druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2“, ďalej sa veta „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.“ nahrádza novou vetou „Budova ubytovacieho zariadenia je postavená na
parc. č. 103/2 a na novovytvorených pozemkoch registra C-KN parc. č. 105/58
a parc. č. 105/59, ktoré boli geometrickým plánom č. 33 472 602-49/18 odčlenené od
parc. č. 105/1 o celkovej výmere 2308 m2 vedenej na LV č. 2287 vo vlastníctve
mesta Veľký Meder“. Zmena uznesenia je odôvodnená potrebou vypracovania
nového geometrického plánu v súlade s novými platnými predpismi, pričom
technické údaje predmetu prevodu sa nemenia.
6. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Zámer na zámenu nehnuteľností v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, t.j. prevod majetku obce ako prípad hodný osobitného
zreteľa, o ktorom MsZ rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, a to
pozemku s parcelným číslom 2167/11 o výmere 392 m2 druh pozemku zastavaná
plocha (LV č. 3959) vo vlastníctve TSK v správe Obchodnej akadémie Veľký
Meder, IČO: 00044351, Starohájska 10, 917 01 Trnava, za časť pozemku
s parcelným číslom 2167/2 o výmere 392 m2 z celkovej výmery 19192 m2 podľa
projektovej dokumentácie „Školský internát Obchodná akadémia Veľký Meder“,
druh pozemku zastavaná plocha (LV č. 2287) vo vlastníctve Mesta Veľký Meder,
a to za účelom výstavby nového školského internátu. Presná výmera parcely bude
určená geometrickým plánom. Pozemky sa nachádzajú v katastrálnom území Veľký
Meder na Bratislavskej ulici v areáli školy. Hodnota zamieňaných pozemkov je
vzhľadom na ich výmeru a lokalitu rovnocenná, preto v súvislosti s tým nie je
potrebná žiadna ďalšia kompenzácia, resp. doplatok. Uznesenie č. 1-MsZ/2010 bod
č. 5/a zo dňa 02.02.1010 stráca svoju účinnosť.

7. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje

-8Predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho
fondu pre rok 2018 s názvom: „Nákup elektromobilu na nekomerčné účely vo
Veľkom Mederi“ a spolufinancovanie projektu vo výške najmenej 5% z celkových
výdavkov projektu.
Celkové náklady projektu: max. 39 000,00 Eur
Spolufinancovanie projektu: max. 9 000,00 Eur
Maximálna požadovaná výška dotácie: 30 000,00 Eur.
b/

schvaľuje
Predkladanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a
vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby,
rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018, na základe výzvy
vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
s názvom projektu: „Rekonštrukcia telocvične v ZŠ s VJM Veľký Meder“ a
spolufinancovanie projektu vo výške najmenej 10% z celkových výdavkov projektu,
a financovanie prípadných neoprávnených výdavkov rozpočtu projektu z rozpočtu
mesta.
Celkové náklady projektu: 131 348,67 Eur
Spolufinancovanie projektu: 14 348,67 Eur
Požadovaná výška dotácie: 117 000,00 Eur

c/

schvaľuje
Vypracovanie projektovej dokumentácie na úrovni SP pre rekonštrukciu stavby:
Základná škola Bélu Bartóka, Bratislavská 622/38, 932 01 Veľký Meder (budova
„A“, „C“, „D“, p. č. 2167/4, 2167/6) vrátane energetického auditu a ďalších
požadovaných častí projektovej dokumentácie, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou
žiadosti o NFP pre projekty zamerané na zníženie spotreby energie verejných budov.
Spracovateľ projektovej dokumentácie bude vybraný v súlade so zákonom č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

berie na vedomie

PaedDr. Marian Soóky sa vzdáva funkcie člena Dozornej rady pri MŠK Veľký
Meder, s.r.o. , Veľký Meder
---------------------------------------------------------------------------------------------------------JUDr. Samuel Lojkovič
primátor mesta
MVDr. Dezider Bartalos
Viliam Görföl
------------------------------overovatelia zápisnice

