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UZNESENIE č. 1-MsZ/2016
zo dňa 17.2.2016

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 - s návrhom bod č. 12
prerokovať ako 6. bod programu

3. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

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

b/

schvaľuje
správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta
za rok 2015

c/

berie na vedomie
správu o výsledku administratívnej kontroly vybavovania sťažností, petícií
a podnetov za rok 2015 - HK-2/AK/VSPP/MsÚ/2015

d/

berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra o o výsledku následnej finančnej kontroly HK/4NFK/VZN-148/ŠZ/CVČ/2015

e/

berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra o o výsledku následnej finančnej kontroly HK/4NFK/VZN-148/ŠZ/MŠ/2015
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f/

berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly HK/4NFK/VZN-148/ŠZ/MŠVJM/2015

g/

berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly HK/4NFK/VZN-148/ŠZ/ZŠBBVJM/2015

h/

berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly HK/4NFK/VZN-148/ŠZ/ZŠJAK/2015

i/

berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra o o výsledku následnej finančnej kontroly HK/4NFK/VZN-148/ŠZ/ZUŠ/2015

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/

zruší
uznesenie č. 7-MsZ/2015, bod č. 19

b/

schvaľuje
1.
2.

Účtovnú závierku TERMÁL s.r.o., Veľký Meder za rok 2014
Plánované rozdelenie čistého zisku TERMÁL s.r.o., Veľký Meder za rok
2014 v celkovej výške 494 474,34 EUR nasledovne:
- do sociálneho fondu vo výške 28 000,00 EUR,
- do nerozdeleného zisku roku 2014 vo výške 466 474,34 EUR.

6. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje

- 13 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 180 o určení výšky príspevku
na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy
a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Veľký Meder na rok 2016
7. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 181 o určení školských
obvodov základných škôl zriadených mestom Veľký Meder

8. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

berie na vedomie
Správu náčelníka o činnosti mestskej polície v roku 2015

9. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
investičné zámery mesta Veľký Meder na rok 2016 – schválené v rozpočte a poradie
prvých 5 investícií podľa prílohy č. 17

b/

ruší
uznesenie č. 5-MsZ/2014 zo dňa 25.06.2014 bod 14. a/ 2.

c/

ruší
uznesenie č. 7-MsZ/2014 zo dňa 24.09.2014 bod 8. a/

d/

ruší
uznesenie č. 5-MsZ/2015 zo dňa 06.05.2015 bod 7. a/ 2.

e/

ruší
uznesenie č. 8-MsZ/2015 zo dňa 24.08.2015 bod 12. a/ 8, 9.

f/

ruší
uznesenie č. 5-MsZ/2014 zo dňa 25.06.2014 bod 16.
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schvaľuje
rekonštrukciu stavby so súpisným č. 207, na pozemku parc.č. 3099 v k.ú. Veľký
Meder vedenej Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor na LV č.
2287: „Rekonštrukcia mestského úradu – zlepšenie tepelno-technických vlastností“.
Toto uznesenie je potrebné k vydaniu stavebného povolenia.

10. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
1.

Rozdelenie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2016 vo výške 78.700,00 eur pre
organizácie podľa prílohy č. 18

2.

Presun finančných prostriedkov na dotácie z rozpočtu mesta na rok 2016 vo
výške 16.300,00 eur do fondu primátora podľa prílohy č. 18

11. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
predložený Prehľad plánovaných kultúrnych a spoločenských podujatí Mestského
kultúrneho strediska vo Veľkom Mederi na rok 2016

12. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

určuje
Odpredaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Veľký Meder, na Petőfiho ulici, obec
Veľký Meder, vedenej Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor na
LV č. 2287, a to pozemku registra C-KN parc.č. 605/2 druh pozemku záhrady
o celkovej výmere 248 m2; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §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.

b/

schvaľuje
Odpredaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Veľký Meder, na Petőfiho ulici, obec
Veľký Meder, vedenej Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor na
LV č. 2287, a to pozemku registra C-KN parc.č. 605/2 druh pozemku záhrady
o celkovej výmere 248 m2 pre Varga Ládi Silvia,Petőfiho ulica 1623/38, 932 01
Veľký Meder do svojho výlučného vlastníctva za zníženú kúpnu cenu
10 -Eur/m2 za účelom dodatočného majetkoprávneho usporiadania pozemku v
užívaní žiadateľa; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §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 je súčasťou oploteného areálu rodinného domu so
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plochy a nádvoria a je bezprostredne priľahlá k nehnuteľnosti vo vlastníctve
žiadateľa (pozemok registra C-KN parc. č. 605/1). Uvedenú nehnuteľnosť žiadateľ
užíva od roku 1977. Pozemok tvorí časť dvora a záhrady. Kúpna zmluva musí byť
uzavretá do 17.05.2016.
c/

určuje
Odpredaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Veľký Meder , obec Veľký Meder, na
Petőfiho ulici, vedenej Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor na
LV č. 2287 , a to pozemku registra C-KN parc.č. 602/2 druh pozemku záhrady vo
výmere 43 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §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.

d/

schvaľuje
Odpredaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Veľký Meder , obec Veľký Meder, na
Petőfiho ulici, vedenej Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor na
LV č. 2287 , a to pozemku registra C-KN parc.č. 602/2 druh pozemku záhrady vo
výmere 43 m2 pre kupujúcich Kulcsár Kristián a Kulcsárová Eva. rod. Borosová,
Kúpeľná 505/14, 932 01 Veľký Meder v rozsahu vlastníckeho podielu 1/1 (BSM) za
zníženú kúpnu cenu 10 -Eur/m2 za účelom dodatočného majetkoprávneho
usporiadania pozemku v užívaní žiadateľov, 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. 1074 postaveného na
pozemku registra C-KN parc.č. 601/1 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a
je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľov ( pozemok
registra C-KN parc. č. 602/1). Pozemok tvorí časť dvora a záhrady. Kúpna zmluva
musí byť uzavretá do 17.05.2016.

e/

určuje
Odpredaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Veľký Meder , obec Veľký Meder, na
Želiarskej ulici, vedenej Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor, na
LV č. 5445 a to pozemku registra E-KN parc.č. 811/5 druh pozemku záhrada vo
výmere 36 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §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.

f/

schvaľuje
Odpredaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Veľký Meder, obec Veľký Meder, na
Želiarskej ulici, vedenej Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor, na
LV č. 5445 a to pozemku registra E-KN parc.č. 811/5 druh pozemku záhrady vo
výmere 36 m2 pre kupujúcich Patasi Oskár a Patasiová Zuzana, rod. Dudásová,
trvale bytom Ružová 178/2, 932 01 Veľký Meder v rozsahu vlastníckeho podielu
1/1 (BSM) za zníženú kúpnu cenu 10 -Eur/m2 za účelom dodatočného
majetkoprávneho usporiadania pozemku v užívaní žiadateľov; ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle §9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
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všetkých poslancov. Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne: žiadaná
nehnuteľnosť- pozemok je súčasťou oploteného areálu pozemkov rodinného domu
so súp. č. 472 postaveného na pozemku registra C-KN parc.č. 42/1 druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria a je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo
vlastníctve žiadateľov (pozemok registra C-KN parc. č. 40/1, parc.č. 40/2, parc.č.
42/2, parc.č. 43, parc.č. 44/1, parc.č. 44/2, parc.č. 44/3 ). Stav podľa údajov
určeného operátu pod č. K1-68/16 identifikoval pozemok registra C-KN, parc.č 41,
ako parcelu, ktorú tvorí parcela č. 811/5, druh pozemku záhrada o výmere 36 m2 a
parcela č. 776/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 83m2.
Pozemok tvorí časť dvora a záhrady. Kúpna zmluva musí byť uzavretá do
17.05.2016.
g/

určuje
Prenájom nehnuteľnosti v katastrálnom území Veľký Meder, obec Veľký Meder
vedenej Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor na LV č. 2287, na
adrese: Poľovnícka 1679/41 – nájom nebytových priestorov o celkovej výmere 71,92
m2 /m.č. 1.15, m.č.1.16, m.č. 1.17, m.č. 1.18, m.č.1.19, m.č.1.20/, nachádzajúcich sa
v budove so s.č. 1679 /budova Polikliniky Veľký Meder/ na pozemku registra C-KN
parc. č. 4185/1 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria; ako prípad hodný
osobitného zreteľa podľa §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.

h/

schvaľuje
Prenájom nehnuteľnosti v katastrálnom území Veľký Meder, obec Veľký Meder
vedenej Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor na LV č. 2287, na
adrese: Poľovnícka 1679/41 – nájom nebytových priestorov o celkovej výmere 71,92
m2 /m.č. 1.15, m.č.1.16, m.č. 1.17, m.č. 1.18, m.č.1.19, m.č.1.20/, nachádzajúcich sa
v budove so s.č. 1679 /budova Polikliniky Veľký Meder/ pre spoločnosť RehabMed
Veľký Meder, s.r.o., IČO: 50 075 713, so sídlom: Zsigmonda Móricza 5702/9, 929
01 Dunajská Streda, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 30 eur/m2 /rok,
prevádzkové náklady a služby spojené s užívaním nebytových priestorov na náklady
nájomcu, za účelom prevádzkovania zariadenia poskytujúceho všeobecnú
ambulantnú zdravotnú starostlivosť v oblasti fyziaterapie, balneológie a liečebnej
rehabilitácie, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle §9a ods.9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorom MsZ
rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Osobitný zreteľ je zdôvodnený
nasledovne: Spoločnosť RehabMed s.r.o., IČO: 36 739 561, so sídlom Poľovnícka
41, 932 01 Veľký Meder prevádzkuje v budove polikliniky ambulantnú
starostlivosť v oblasti fyziaterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, priestory
užíva na základe Zmluvy o prenájme nebytových priestorov zo dňa 13.01.2009.
Nájom sa zrealizuje za nezmenených podmienok pre spoločnosť RehabMed Veľký
Meder s.r.o., ktorú založil jediný spoločník spoločnosti RehabMed, s. r. o, za
účelom prevádzkovania ambulantnej starostlivosti v oblasti fyziaterapie, balneológie
a liečebnej rehabilitácie. Nájomná zmluva bude uzavretá po ukončení nájomného
vzťahu so súčasným nájomcom.
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i/

určuje
Prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Veľký Meder , obec Veľký Meder,
vedených Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor , a to pozemku
registra C-KN parc.č. 4413/11 druh pozemku orná pôda o výmere 164 m2, pozemku
registra C-KN parc.č. 4413/12 druh pozemku ostatné plochy o výmere 373 m2,
pozemku registra C-KN parc.č. 4413/13 druh pozemku orná pôda o výmere 297 m2;
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §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.

j/

schvaľuje
Prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Veľký Meder , obec Veľký Meder,
vedených Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor , a to pozemku
registra C-KN parc.č. 4413/11 druh pozemku orná pôda o výmere 164 m2, pozemku
registra C-KN parc.č. 4413/12 druh pozemku ostatná plocha o výmere 373 m2,
pozemku registra C-KN parc.č. 4413/13 druh pozemku orná pôda o výmere 297 m2
pre spoločnosť A.M.C. Trade, s.r.o., IČO: 36 843 661, so sídlom: Bratislavská cesta
3279, 932 01 Veľký Meder v celkovej výmere 834 m2 na dobu určitú na 10 rokov,
za nájomné vo výške 0,90-Eur/m2/rok za účelom vytvorenia nádvoria; ako prípad
hodný osobitného zreteľa podľa §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: žiadané
nehnuteľnosti - pozemky sú súčasťou oploteného areálu pozemkov, ktorý tvoria pozemok registra C-KN parc.č. 4413/8, druh pozemku orná pôda, parc.č. 4413/9,
druh pozemku orná pôda, parc.č 4413/10 druh pozemku ostatná plocha a sú
bezprostredne priľahlé k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa (pozemok
registra C-KN parc.č. 4413/8, druh pozemku orná pôda, parc. 4413/9, druh
pozemku orná pôda, parc.č 4413/10, druh pozemku ostatná plocha). Nájomná
zmluva musí byť uzavretá do 17.05.2016.

k/

schvaľuje
Odpredaj nehnuteľností v katastrálnom území Veľký Meder, na Komárňanskej ulici,
obec Veľký Meder, vedených Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny
odbor: na LV č. 2287, a to rodinného domu so s.č. 3 na pozemku registra C-KN
parcela č. 3504 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, pozemku registra C-KN
parcela č. 3504 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 455 m2,
pozemku registra C-KN parcela č. 3505 druh pozemku záhrady o výmere 690 m2; na
LV č. 1037, a to pozemku registra C-KN parcela č. 3502 druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 325 m2, pozemku registra C-KN parcela č. 3503 druh
pozemku záhrady o výmere 557 m2; formou obchodnej verejnej súťaže na základe
§9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien a doplnkov;
podmienky obchodnej verejnej súťaže nasledovne:
vyhlásenie súťaže od 07.03.2016 s termínom uzávierky do 31.03.2016 do
12:00 hod.,
kúpna cena minimálne vo výške 67.402,57 Eur
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súťažný návrh je možné podať len na odkúpenie všetkých ponúkaných
nehnuteľností,
víťaz zaplatí kúpnu cenu (po započítaní zábezpeky) pred podaním návrhu na
vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, najneskôr však do 30 dní
od podpisu kúpnej zmluvy vrátane úhrady nákladov v súlade s podmienkami
OVS č. 2/2016 podľa priloženého materiálu, inak má vyhlasovateľ právo
odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorým sa zmluva zrušuje od počiatku.
poveruje primátora mesta
vymenovať komisiu pre posúdenie súťažných návrhov v súlade s platným
nariadením mesta
ukladá komisii pre posúdenie súťažných návrhov
uplatniť pri posudzovaní ako kritérium vyhodnotenia súťažných návrhov
najvyššiu cenu,
vyhodnotiť vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž a poveriť organizátora súťaže
s úlohou zabezpečiť obchodnú verejnú súťaž po organizačnej a
administratívnej stránke.
l/

schvaľuje
Odpredaj nehnuteľností v katastrálnom území Veľký Meder, na Dunajskej ulici ,
obec Veľký Meder, vedených Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny
odbor: na LV č. 2287, a to stavby (rodinného domu ) so s.č. 1221 , na pozemku
registra C-KN, parc.č. 292/1 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, pozemku
registra C-KN, parc.č. 292/1 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere
272 m2, pozemku registra C-KN , parc.č. 292/2 druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria o výmere 123 m2, skladu so súp. číslom 3793 na pozemku registra C-KN
parcela č. 292/3 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, pozemku registra CKN parcela č. 292/3 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 50m2
(ďalej len "nehnuteľnosť" ) formou obchodnej verejnej súťaže na základe §9a ods. 1
písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a
doplnkov.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže nasledovne:
vyhlásenie súťaže od 07.03.2016 s termínom uzávierky do 31.03.2016 do
12:00 hod.,
kúpna cena minimálne vo výške 35.000,- Eur,
navrhovateľ je povinný zaplatiť finančnú zábezpeku vo výške 2.000,- Eur,
súťažný návrh je možné podať len na odkúpenie všetkých ponúkaných
nehnuteľností,
víťaz zaplatí kúpnu cenu (po započítaní zábezpeky) pred podaním návrhu na
vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, najneskôr však do 30 dní
od podpisu kúpnej zmluvy vrátane úhrady nákladov v súlade s podmienkami
OVS č. 3/2016 podľa priloženého materiálu, inak má vyhlasovateľ právo
odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorým sa zmluva zrušuje od počiatku;
poveruje primátora mesta

- 19 vymenovať komisiu pre posúdenie súťažných návrhov v súlade s platným
nariadením mesta
ukladá komisii pre posúdenie súťažných návrhov
uplatniť pri posudzovaní ako kritérium vyhodnotenia súťažných návrhov
najvyššiu cenu,
vyhodnotiť vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž a poveriť organizátora súťaže
s úlohou zabezpečiť obchodnú verejnú súťaž po organizačnej a
administratívnej stránke.
m/

schvaľuje
Zámer predaja nehnuteľnosti v katastrálnom území Veľký Meder, obec Veľký
Meder, ulica Jelenia, vedenej Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny
odbor na LV č. 2287, a to pozemku registra C-KN parc.č. 105/55 druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 45 m2 formou obchodnej verejnej súťaže
podľa §9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov. Súťažné podmienky podliehajú schváleniu MsZ.

n/

berie na vedomie
Podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností v katastrálnom
území Veľký Meder, na Nám. Bélu Bartóka, obec Veľký Meder, vedených
Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor na LV č. 4986, a to stavby
zdravotníckeho a sociálneho zariadenia /zubná ambulancia/ so s.č. 496 na pozemku
registra C-KN parcela č. 2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a pozemku
registra C-KN parcela č. 2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 194
m2 podľa priloženého materiálu.

o/

schvaľuje
Odkúpenie nehnuteľností v katastrálnom území Veľký Meder, na Nám. Bélu
Bartóka, obec Veľký Meder, vedených Okresným úradom Dunajská Streda –
katastrálny odbor na LV č. 4986, a to stavby zdravotníckeho a sociálneho zariadenia
/zubná ambulancia/ so súpisným číslom 496 postavenej na pozemku registra C-KN
parcela č. 2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a pozemku registra C-KN
parcela č. 2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 194 m2 od
spoločnosti SMS TTSK s.r.o., IČO: 36 851 523, Starohájska 10, 917 01 Trnava, za
celkovú kúpnu cenu vo výške 44.000 Eur, na kultúrne účely.

p/

schvaľuje
Zriadenie vecného bremena "in rem" spočívajúceho v povinnosti mesta ako vlastníka
pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Veľký Meder, Mostová ulica, obec Veľký
Meder, vedenej Okresným úradom Dunajská Streda - katastrálny odbor na LV č.
2287, a to pozemok registra C-KN parc.č. 1454 druh pozemku zastavané plocha
nádvoria o výmere 2500 m2, parc.č. 1455 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 9095 m2, parc.č. 1456 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o
výmere 2081 m2, parc.č 1464 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere
325 m2, parc.č. 1465 druh pozemlu zastavané plochy a nádvoria o výmere 2114m2 a
tiež ako vlastníka pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. Veľký Meder, Mostová ulica,
obec Veľký Meder, vedenej Okresným úradom Dunajská Streda - katastrálny odbor

- 20 na LV č. 5445 , a to pozemku registra E-KN parc.č 5153 druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 32 m2, strpieť na častiach pozemkov uloženie IS
v rozsahu podľa zakreslenia vo výkrese: Situácia – širšie vzťahy projektovej
dokumentácie pre spojenie územného a stavebného konania k stavbe "Zariadenie
samoobslužnej bezkontaktovej autoumyvárky" v prospech oprávneného z vecného
bremena, ktorým je spoločnosť CONT-TRANS, s.r.o., so sídlom: ul. Imre Madácha
2026/23, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 276 669. Následne podľa vyznačenia
v geometrickom pláne vyhotovenom na základe skutočného zamerania zrealizovanej
stavby; strpieť vstup oprávneného z vecného bremena za účelom prevádzkovania,
údržby a prípadných opráv inžinierskej prípojky. Vecné bremeno bude zriadené za
jednorázovú odplatu stanovenú na základe znaleckého posudku (minimálne však
1000,-EUR). Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena musí
byť uzavretá do 30.04.2016.
13. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje

a/

Rozpočtové opatrenie v súlade s ust.§14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004
Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov, konkrétne presun rozpočtovaných
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové
príjmy a celkové výdavky nasledovne:

1.

Program

Funkčná
Kód
Položka
klasifikácia zdroja

Ukazovateľ

1

5

08.2.0

41

644 001 Transfer právnickej osobe
založenej obcou - TERMÁL, s.r.o.

2

5

08.3.0

41

637 004 Všeobecné služby
Spolu

2.

Program

1
1

5
5

01.1.1

41
41

Ukazovateľ

Transfery občianskemu
642 001 združeniu, nadácii,
neinvestičnému fondu
642 001 Fond primátora
Spolu

3.

Zmena
rozpočtu

Rozpočet
po
úprave

9289,00 -9289,00

0,00

0,00

9289,00

9289,00

9289,00

0,00

9289,00

Rozpočtové opatrenie v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 písm. a) zákona
č.583/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov, konkrétne presun
rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky nasledovne:

Funkčná
Kód
Položka
klasifikácia zdroja
01.1.1

Rozpočet

Zmena
rozpočtu

Rozpočet
po
úprave

95000,00 -16300,00

78700,00

Rozpočet

6000,00
101000,00

16300,00

22300,00

0,00 101000,00

Poskytnutie nenávratnej investičnej dotácie pre spoločnosť TSM Veľký
Meder, s.r.o., IČO: 46 456 201, so sídlom: Nezábudková 1671/1, 932 01
Veľký Meder v celkovej hodnote 14.600 eur. Dotácia je účelovo určená na

- 21 obstaranie dlhodobého majetku, a to úrovňovej oceľobetónovej mostovej
váhy. Dotácia musí byť použitá v roku poskytnutia.
Rozpočtové opatrenie v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 písm. a) zákona
č.583/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov, konkrétne presun
rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky nasledovne:

4.

11

5

Funkčná
klasifikácia
06.2.0

11

5

06.2.0

Program

Kód
Položka
Ukazovateľ
zdroja
41
717001 Realizácia nových stavieb
41

723001

Zmena
rozpočtu

14600,00

-14600,00

0,00

0,00

14600,00

14600,00

14600,00

0,00

14600,00

Transfer spoločnosti TSM
Veľký Meder, s.r.o.

Spolu

5.

Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci vo výške 12.000 eur spoločnosti
TSM Veľký Meder, IČO: 46456201, so sídlom: Nezábudková 1671/1, 932 01
Veľký Meder, na úhradu záväzkov súvisiacich s modernizáciou verejného
osvetlenia s termínom návratnosti do konca novembra 2016.

6.

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
klasifikácia

Program

Kód
zdroja

Finančné operácie príjmové

Finančné operácie
výdavkové

41

01.1.2

Položka

456002

41

813002

Ukazovateľ

7.

0,00

12000,00

12000,00

Poskytnutá finančná
výpomoc spoločnosti
TSM Veľký Meder, s.r.o.

0,00

12000,00

12000,00

0,00

24000,00

24000,00

Rozpočtové opatrenie v súlade s ustanovením §14 ods. 2 písm. a) zákona č.
583/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov, konkrétne presun
rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky nasledovne:

Funkčná
klasifikácia

Kód
Položka
zdroja

11

5

06.2.0

41

11

5

06.2.0

41

717001
711001
712001

Spolu

8.

Zmena Rozpočet
rozpočtu po úprave

Rozpočet

Splátka návratnej
finančnej výpomoci od
spoločnosti TSM Veľký
Meder, s.r.o.

Spolu

Program

Rozpočet po
úprave

Rozpočet

Ukazovateľ

Rozpočet

Zmena
rozpočtu

Rozpočet
po úprave

Realizácia nových stavieb

44000,00

-44000,00

0,00

Odkúpenie nehnuteľností
od SMS TTSK, s.r.o.

0,00

44000,00

44000,00

44000,00

0,00

44000,00

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

- 22 prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov:

Funkčná
klasifikácia

Program

11S1
11S2

Príjem
Finančné operácie
výdavkové

Kód
zdroja

01.1.2

11

5

06.2.0

11

5

06.2.0

11S1
11S2
11S1
11S2
11S1
11S2

Položka

Ukazovateľ

322001 Kapitálové granty Komunitné centrum
Splácanie tuzemskej
821005 istiny z b.úveru Komunitné centrum
713002
717001

Spolu

Nákup výpočtovej
techniky
Realizácia nových
stavieb

Rozpočet

Zmena
Rozpočet
rozpočtu po úprave

0,00 191775,00 191775,00

0,00 181823,00 181823,00
0,00

7000,00

7000,00

0,00

2952,00

2952,00

0,00 383550,00 383550,00

14. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

volí
Ing Juraja Hervayho za člena Komisie územného plánovania, výstavby a životného
prostredia

15. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

berie na vedomie
odstúpenie Mgr. Ildikó Laposovej z Dozornej rady Mestského podniku bytového
hospodárstva s.r.o. Veľký Meder

b/

schvaľuje
Mgr. Gabrielu Fabulyovú za člena Dozornej rady Mestského podniku bytového
hospodárstva s.r.o. Veľký Meder

16. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

berie na vedomie
odstúpenie Ing. Kolomana Pongrácza z funkcie člena a predsedu komisie cestovného
ruchu

17. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje

- 23 zámer predaja pozemkov vo vlastníctve Meského podniku bytového hospodárstva,
s.r.o. Veľký Meder, číslo parciel 4479/39 vo výmere 2921 m2 a 4479/40 vo výmere
305 m2 s vecným bremenom prechodu cez parciel č. 4479/43, 42 a 41.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------JUDr. Samuel Lojkovič
primátor mesta

Ivan Bobkovič
Ivan Polgár
--------------------------overovatelia zápisnice

