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UZNESENIE č. 8-MsZ/2016
zo dňa 24.11.2016

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 - bod č. 7 vynechať
a bod č. 9 posunúť na 4. pozíciu

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/8-FK/PaHM/Pohrebiská/MsÚ/TSM/2016 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/

udeľuje
Cenu mesta Veľký Meder PRO URBE v roku 2016 pre Mgr. art. Jánosa Matusa

-76. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017

7. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Zriadenie vecného bremena „in rem“ spočívajúceho v povinnosti mesta ako vlastníka
nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Veľký Meder, obec Veľký
Meder vedených Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor:
na LV č. 2287, a to: pozemkov registra C-KN parc. č. 51/1, parc.č. 61/1, parc.č. 158,
parc.č. 255, parc.č. 290/1, parc.č. 327, parc.č. 341/2, parc.č. 587, parc.č. 672, parc.č.
4185/2, parc.č. 4190/1, parc.č. 4191/1, parc.č. 1/1, parc.č. 1/2, parc.č. 3/2, parc.č.
50/1, parc.č. 58/1, parc.č. 58/4, parc.č. 58/17, parc.č. 58/18, parc.č. 58/19, parc.č.
854, parc.č. 855, parc.č. 3696/2, parc.č. 3696/426, parc.č. 3704/3,
na LV č. 5445, a to pozemku registra E-KN parc.č. 824 a pozemku registra C-KN
parc.č. 131/1;
strpieť na pozemkoch zriadenie a umiestnenie inžinierskych sietí - podzemného
potrubného rozvodu tepla v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne č.
30079900-89/2016 zo dňa 15.11.2016 a Geometrickom pláne č. 30079900-90/2016
zo dňa 15.11.2016; strpieť vstup a vjazd za účelom užívania, prevádzkovania,
údržby, opravy, rekonštrukcie, modernizácie a odstránenia inžinierskych sietí, a to
v prospech spoločnosti Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o., so sídlom: M.
Corvina 1232/20, 932 01 Veľký Meder, IČO: 34 112 502. Vecné bremeno sa
zriaďuje bezodplatne. Zmluva o zriadení vecného bremena musí byť uzavretá do
24.02.2017. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa
02.05.2016 bola uzatvorená v zmysle Uznesenia č. 2-MsZ/2016 bod č. 9/h zo dňa
06.04.2016.

b/

určuje
Prenájom nehnuteľnosti 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 parcela č. 51/1 druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 4457 m2 vrátane všetkých súčastí a príslušenstva; 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 3/5 väčšinou
všetkých poslancov.

c/

schvaľuje
Prenájom nehnuteľnosti 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 parcela č. 51/1 druh pozemku zastavané

-8plochy a nádvoria o výmere 4457 m2 vrátane všetkých súčastí a príslušenstva podľa
situácie PS-02 – Rekonštrukcia parkoviska s technickou infraštruktúrou pre
spoločnosť Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o., so sídlom: M. Corvina
1232/20, 932 01 Veľký Meder, IČO: 34 112 502, na dobu určitú na 10 rokov, za
ročné nájomné vo výške 2884 eur za celý predmet nájmu, z dôvodu rekonštrukcie
parkoviska s technickou infraštruktúrou pred kotolňou a bytovým domom
a prevádzkovania parkoviska pred kotolňou na Želiarskej ulici; 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 3/5 väčšinou všetkých
poslancov. Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne: Mestský podnik bytového
hospodárstva, s.r.o., ktorého jediným spoločníkom je Mesto Veľký Meder, sa zaviaže
preinvestovať na prenajímanom pozemku finančné prostriedky trvalo zvyšujúce
úžitkovú hodnotu tohto pozemku. Mestské zastupiteľstvo na svojom 5. zasadnutí
konanom dňa 29.06.2016 uznesením č. 5-MsZ/2016 bod č. 14/b schválilo zámer
prevádzkovania parkoviska pred kotolňou na Želiarskej ulici v prospech spoločnosti.
Zmluva o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy musí byť uzatvorená do 24.02.2017
8. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Zriadenie vecného bremena " in rem " spočívajúceho v povinnosti mesta ako
vlastníka pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Veľký Meder, obec
Veľký Meder, vedenej Okresným úradom Dunajská Streda - katastrálny odbor na LV
č. 2287 a to na pozemku registra C-KN parc. č. 1443/1 druh pozemku ostatné
plochy o výmere 60297 m2 strpieť vstup a prechod osobami cez zaťaženú
nehnuteľnosť za účelom prístupu k oprávneným nehnuteľnostiam, prechod a prejazd
osobnými a nákladnými motorovými vozidlami a inými mechanizmami na pozemok
registra C-KN parc. č. 1443/4 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 277 m2 a pozemok registra C-KN parc. č. 1443/9 druh pozemku ostatné
plochy vo výmere 1609 m2 vo vlastníctve oprávneného Ing. Alexander Fehérváry,
Hamská 123/26, 946 19 Čičov v rozsahu podľa vyznačenia v geometrickom pláne č.
86/2016 zo dňa 29.09.2016 vyhotovenom ALFYGEO, Senný trh 13, 945 01
Komárno, IČO: 33779571. Vecné bremeno bude zriadené za jednorázovú odplatu
stanovenú vo výške 350,00- eur /slovom: tristopäťdesiat,00 eur/. Vecné bremeno sa
na zaťaženej nehnuteľnosti zriaďuje na dobu neurčitú. Zmluva o uzavretí zmluvy
o zriadení vecného bremena musí byť uzavretá do 24.02.2017.

9. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
1.

Financovanie splátok úveru na rekonštrukciu bytového domu 3300 /úverový
rámec: 165.000 eur/ z fondu opráv bytového domu 30 b.j. a bytového domu 8
b.j.

-92.

Program

Funkčná
klasifikácia

Príjem
3

2

01.1.1

3.

Program

Funkčná
klasifikácia

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:
Kód
Položka
zdroja
41

133006

41

636001

Ukazovateľ

Rozpočet

Daň za ubytovanie
200000,00
Nájomné za budov, objektov a ich
Častí – lesy
7900,00

Zmena
rozpočtu

Rozpočet
po úprave

+9045,00 209045,00
+9045,00

16945,00

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:
Kód
Položka
zdroja

Ukazovateľ

Rozpočet

Zmena
rozpočtu

Rozpočet
po úprave

11

3

06.4.0

41

632001

Energie

44250,00 -13870,00

30380,00

11

3

06.4.0

41

635006

Údržba budov a objektov

71720,00 +13870,00

85590,00

10. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Investičný úver v objeme 200 000 eur pre Mestský podnik bytového hospodárstva
s.r.o. IČO 34 112 502 od VÚB a.s. na financovanie parkoviska a nákup technológii
/2 kotle 37 422, -- eur a horák 10 990,-- eur/.

11. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

deleguje
členov do školských rád za zriaďovateľa na funkčné obdobie 2016-2020
1.

pri Základnej umeleckej škole Józsefa Janigu
Dobis Ildikó, Ing.
Kórósi Zalán, Mgr.
Pongrácz Koloman, Ing.

2.

pri Materskej škole na Železničnej ulici s VJM
Soóky Marian, PaedDr.
Árvaiová Ildikó, Mgr.
Földesová Andrea
Nagyová Gabriela

- 10 3.

pri Materskej škole na nám. Bélu Bartóka
Bobkovič Ivan
Sziszák Jozef
Bzduchová Liana

4.

pri Centre voľného času
Katona Beata, Mgr.
Laposová Ildikó, Mgr.
Sziszák Jozef
Bzduchová Liana

12. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Zrušenie Uznesenia č. 7-MsZ/2016, bod č. 8 c/ 3. a Uznesenia č. 7-MsZ/2016,
bod č. 8 c/ 4.
Úplné znenie Uznesenia č. 7-MsZ/2016, bod č. 8 c/ 3.:
Predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe spolupráce Interreg V-A
Slovenská republika - Maďarsko v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom v Slovenskej
republike na vyhlásenú prvú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný
príspevok SKHU1601 v prioritnej osi PO1 – Príroda a kultúra. Najnižšia výška
jednej dotácie je 200 000,00 Eur, najvyššia výška jednej dotácie je 3 000 000,00 Eur.
Celkový rozpočet projektu zahŕňa príspevok z EFRR, štátne spolufinancovanie
a vlastnú spoluúčasť. Mesto Veľký Meder vstupuje do horeuvedeného programu ako
člen občianskeho združenia MAS Podunajsko, o. z. s maximálnou výškou žiadaného
FP v sume 80 000,00 Eur. Minimálna výška spolufinancovania projektu z vlastných
zdrojov alebo iných zdrojov, na ktorý je dotácia požadovaná, je najmenej 5% z
celkového rozpočtu projektu, t. j. pre Mesto Veľký Meder vo výške 4 000,00 Eur.
Názov projektu: Po stopách Mateja Corvína – modernizácia Námestia mládeže
Úplné znenie Uznesenia č. 7-MsZ/2016, bod č. 8 c/ 4.:
spolufinancovanie projektu vypracovaného na výzvu č. SKHU/1601 v programe
spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko v spolupráci
s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, na
prioritnú os PO1 – Príroda a kultúra, vo výške najmenej 5% z celkových
oprávnených výdavkov projektu pre Mesto Veľký Meder vo výške 4 000,00 Eur.

b/

schvaľuje
1.

Predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe spolupráce Interreg
V-A Slovenská republika - Maďarsko v spolupráci s Ministerstvom
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným

- 11 orgánom v Slovenskej republike na vyhlásenú prvú výzvu na predkladanie
žiadostí o finančný príspevok SKHU1601 v prioritnej osi PO1 – Príroda a
kultúra. Najnižšia výška jednej dotácie je 200 000,00 Eur, najvyššia výška
jednej dotácie je 3 000 000,00 Eur. Celkový rozpočet projektu zahŕňa
príspevok z EFRR, štátne spolufinancovanie a vlastnú spoluúčasť. Mesto
Veľký Meder vstupuje do horeuvedeného programu ako člen občianskeho
združenia MAS Podunajsko, o. z. s maximálnou výškou žiadaného FP v sume
162 295,18 Eur. Minimálna výška spolufinancovania projektu z vlastných
zdrojov alebo iných zdrojov, na ktorý je dotácia požadovaná, je najmenej 5%
z celkového rozpočtu projektu, t. j. pre Mesto Veľký Meder vo výške 8114,76
Eur.
Názov projektu: Po stopách Mateja Korvína
2.

spolufinancovanie projektu vypracovaného na výzvu č. SKHU/1601
v programe spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko
v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky, na prioritnú os PO1 – Príroda a kultúra, vo výške najmenej 5%
z celkových oprávnených výdavkov projektu pre Mesto Veľký Meder vo
výške 8114,76 Eur.
Názov projektu: Po stopách Mateja Korvína

----------------------------------------------------------------------------------------------------------JUDr. Samuel Lojkovič
primátor mesta
Mgr. Ildikó Laposová
Ivan Polgár
--------------------------overovatelia zápisnice

