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UZNESENIE č. 3-MsZ/2014
zo dňa 11.4.2014
1. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:

Mgr. Ildikó Laposová, PaedDr. Marian Soóky

2. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
nasledovný program rokovania:

podľa pozvánky

3. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
1. prijatie bankového úveru pre Mestský podnik bytového hospodársta, s.r.o. na
realizáciu projektu: „ Využitie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Veľký
Meder“ od OTP Banky Slovensko, a.s. v celkovej výške 4 036 011,-€ v súlade
„Oznámením o schválení žiadosti o poskytnutí úverov“ nasledovnej štruktúre:
a. Strednodobý investičný úver vo výške 419 574 EUR, so splatnosťou do
25.09.2019, za úrokovú sadzbu 1R EURIBOR + 2,6 % p.a..
b. Dlhodobý investičný úver vo výške 3 226 437EUR, so splatnosťou do
25.03.2030, za úrokovú sadzbu 3,95% p.a. (celková úroková prirážka
2,90%, úrokový index 1,05%) fixovanú na prvých päť rokov splatnosti
úveru.
c. Strednodobý revolvingový úver na DPH vo výške 390 000,- EUR, so
splatnosťou do 31.12.2015, za úrokovú sadzbu 3M EURIBOR + 2,9 %
p.a.
2. čerpanie časti bankového úveru pre Mestský podnik bytového hospodársta, s.r.o.
na realizáciu časti projektu: „ Využitie geotermálnej energie na vykurovanie
mesta Veľký Meder – celková realizácia geotermálnych vrtov VM1 a VM2
vrátane ich úspešnej kolaudácie“ od OTP Banky Slovensko, a.s. v celkovej výške
2 288 439,-€ v súlade „Oznámením o schválení žiadosti o poskytnutí úverov“
nasledovnej štruktúre:
a. Dlhodobý investičný úver vo výške 1 478 865 EUR, so splatnosťou do
25.03.2030, za úrokovú sadzbu 3,95% p.a. (celková úroková prirážka
2,90%, úrokový index 1,05%) fixovanú na prvých päť rokov splatnosti
úveru.
b. Strednodobý investičný úver vo výške 419 574 EUR, so splatnosťou do
25.09.2019, za úrokovú sadzbu 1R EURIBOR + 2,6 % p.a., ktoré je
podmienené vyhodnotením parametrov vrtu VM1 na základe 5 dňovej

čerpacej skúšky za prítomnosti komisie určenej s jediným spoločníkom
spoločnosti Mestský podnik bytového hospodárstva s.r.o..
c. Strednodobý revolvingový úver na DPH vo výške 390 000,- EUR, so
splatnosťou do 31.12.2015, za úrokovú sadzbu 3M EURIBOR + 2,9 %
p.a.
3. čerpanie časti dlhodobého bankového úveru, na úhradu investičných nákladov
stavebnej a technologickej časti vrátane úhrady nákladov dodatočného napojenia
nových objektov určené verejným obstarávaním, vo výške max. 1 747 572,EUR, so splatnosťou do 25.03.2030, za úrokovú sadzbu 3,95% p.a. (celková
úroková prirážka 2,90%, úrokový index 1,05%) fixovanú na prvých päť rokov
splatnosti úveru, ktoré je podmienené dosiahnutím požadovaných parametrov
geotermálnych vrtov VM1 a VM2 na základe 25 dňovej čerpacej skúšky za
prítomnosti komisie určenej s jediným spoločníkom spoločnosti Mestský podnik
bytového hospodárstva s.r.o..
4. priebežnú kontrolu existujúcich geotermálnych vrtov Č1 a Č2, v majetku Termal
s.r.o. vo Veľkom Mederi, počas realizácií geotermálnych vrtov VM1 a VM2 na
základe Rozhodnutia o určení prieskumného územia č. 3847/2012, vydané
Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky zo dňa 19.01.2012,
právoplatné 23.01.2012. Zodpovednou osobou za vykonanie priebežnej kontroly
a za informovanie mesta Veľký Meder bude konateľ spoločnosti Termal s.r.o.
Veľký Meder.

4. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
vydanie patronátneho vyhlásenia mestom Veľký Meder podľa priloženého vzoru
- príloha č.1 zápisnice

5. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok výzvy číslo I. ÚSVRK 2014 o
poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky podľa § 7
ods. 1 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 526/2010 Z.z.“) za účelom podpory sociálnych a kultúrnych potrieb a
riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity za účelom realizácie
projektu: Zlepšenie kvality prostredia predprimárneho vzdelávania vo Veľkom
Mederi. Celkové predpokladané výdavky podaného projektu sú 41.331,30 Eur,
z toho dotácia od Ministerstva vnútra činí 25 000 Eur. Mesto Veľký Meder
zabezpečí spolufinancovanie projektu vo výške 16 331,30 EUR.

-77. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
preveriť možnosť predĺženia platnosti Rozhodnutia o určení prieskumného územia
vydaného Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, Odboru štátnej
geologickej správy, s právoplatnosťou od 23.1.2012 do 23.1.2014 .
Všetky zmluvy súvisiace s ralizáciou projektu „Využitie geotermálnej energie na
vykurovanie mesta Veľký Meder“ a podpísanie úverovej zmluvy môžu byť
realizované až po dosiahnutí predĺženia platnosti Rozhodnutia.
Termín: do 30.4.2014

b/

neschvaľuje
Zabezpečiť realizáciu druhého kola obstarávania na určenie dodávateľov
geotermálnych vrtov s vymenovaním komisie pre rokovanie s ními.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ing. Alexander Néveri
primátor mesta

6. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

ukladá
Mestskému úradu Veľký Meder zakázať prejazd autobusov cez Besnyeiho ulicu vo
Veľkom Mederi a zabezpečiť, aby autobusová premávka bola realizovaná podľa
pôvodných trás tak, ako to bolo pred svojvoľným rozhodnutím úradu využívať na
autobusovú premávku spomínanú ulicu.
Termín: od 14.4.2014

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Ladislav Dobis
Daniel Csepi
–––––––––––––––––––
overovatelia zápisnice

