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UZNESENIE č. 2-MsZ/2013
zo dňa 27.3.2013
1. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
správu primátora mesta o činnosti

b/

berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení

2. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
b/

neschvaľuje
čerpanie investičného úveru vo výške 350.000,- eur podľa indikatívnej ponuky
Tatra banky a.s.

6. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

vyhovuje
protestu prokurátora vo veci VZN mesta Veľký Meder č. 107 zo dňa 28.6.2010
o podmienkach držania a chovu psov na území mesta Veľký Meder

7. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 146 o podmienkach
držania psa na území mesta Veľký Meder

UZNESENIE č. 2-MsZ/2013
zo dňa 3.4.2013
8. Mestské zastupitestvo vo Veľkom Mederi
a/

berie na vedomie
správu o výbere miestnych daní za rok 2012
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a/

berie na vedomie
Správa o výsledkoch ročnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku mesta Veľký Meder k 31.12.2013

10. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
1.

určuje
Zámenu nehnuteľností v katastrálnom území Veľký Meder, a to
pozemky - parcela registra E-KN parc.č. 1710 o výmere 3277 m2 druh
pozemku orná pôda (podiel 1/1) a parcela registra E-KN parc.č. 1711
o výmere 939 m2 druh pozemku orná pôda (podiel 1/1), vo výlučnom
vlastníctve mesta za pozemky – parcela registra C-KN parc.č. 4972/11
o výmere 1422 m2 druh pozemku orná pôda (podiel 1/1), parcela
registra C-KN parc.č. 4972/18 o výmere 1580 m2 druh pozemku orná
pôda (podiel 1/1) a parcela registra C-KN parc.č. 4972/47 o výmere 470
m2 druh pozemku orná pôda (podiel 1/2); ako prípad hodný osobitného
zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov

2.

Zámenu nehnuteľností v katastrálnom území Veľký Meder ako prípad
hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku
obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, o ktorom MsZ rozhodne
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov; a to pozemky - parcela
registra E-KN parc.č. 1710 o výmere 3277 m2 druh pozemku orná pôda
a parcela registra E-KN parc.č. 1711 o výmere 939 m2 druh pozemku
orná pôda, vo výlučnom vlastníctve mesta za pozemky – parcela
registra C-KN parc.č. 4972/11 o výmere 1422 m2 druh pozemku orná
pôda a parcela registra C-KN parc.č. 4972/18 o výmere 1580 m2 druh
pozemku orná pôda, vo výlučnom vlastníctva Zoltána Horvátha, Sídl.
M. Corvina 1580/5, 932 01 Veľký Meder a parcela registra C-KN
parc.č. 4972/47 o výmere 470 m2 druh pozemku orná pôda,
v podielovom spoluvlastníctve vyššie menovanej osoby v 1/2. Hodnota
nehnuteľností bude určená ako všeobecná hodnota nehnuteľností
znaleckým posudkom. Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne:
zámena nehnuteľností je v záujme mesta v nadväznosti na uznesenie č.
4-MsZ/2008 bod 6/a/7 zo dňa 22. 09. 2008 („rekultivácia bývalej
skládky na Čičovskej ceste“). Podľa ust. §9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení je to prípadom hodným
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 vykonáva aj vlastnú investičnú
činnosť v záujme rozvoja mesta, chráni životné prostredie, zabezpečuje
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a chráni životné prostredie.
3.

určuje
Zámenu nehnuteľností v katastrálnom území Veľký Meder, a to
pozemku - parcela registra E-KN parc.č. 2251 o výmere 1104 m2 druh
pozemku orná pôda vo výlučnom vlastníctve mesta za pozemky –
parcela registra C-KN parc.č. 4972/9 o výmere 52 m2 druh pozemku
ostatné plochy (podiel 1/2), parcela registra C-KN parc.č. 4972/27
o výmere 1541 m2 druh pozemku orná pôda (podiel 1/2) a pozemok
registra C-KN parc.č. 4972/34 o výmere 1102 m2 druh pozemku orná
pôda (podiel 1/4); ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle §9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov

4.

Zámenu nehnuteľností v katastrálnom území Veľký Meder ako prípad
hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku
obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, o ktorom MsZ rozhodne
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov; a to pozemku - parcela
registra E-KN parc.č. 2251 o výmere 1104 m2 druh pozemku orná pôda
vo výlučnom vlastníctve mesta za pozemky – parcela registra C-KN
parc.č. 4972/9 o výmere 52 m2 druh pozemku ostatné plochy a parcela
registra C-KN parc.č. 4972/27 o výmere 1541 m2 druh pozemku orná
pôda, v podielovom spoluvlastníctve Heleny Brondošovej, Hanulová
1993/7A, 841 01 Bratislava-Dúbravka v 1/2 a pozemok registra C-KN
parc.č. 4972/34 o výmere 1102 m2 druh pozemku orná pôda
v podielovom spoluvlastníctve vyššie menovanej osoby v 1/4. Hodnota
nehnuteľností bude určená ako všeobecná hodnota nehnuteľností
znaleckým posudkom. Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne:
zámena nehnuteľností je v záujme mesta v nadväznosti na uznesenie č.
4-MsZ/2008 bod 6/a/7 zo dňa 22. 09. 2008 („rekultivácia bývalej
skládky na Čičovskej ceste“). Podľa ust. §9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení je to prípadom hodným
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 vykonáva aj vlastnú investičnú
činnosť v záujme rozvoja mesta, chráni životné prostredie, zabezpečuje
verejnoprospešné služby najmä nakladanie s komunálnym odpadom
a chráni životné prostredie.

5.

určuje
Zámenu nehnuteľností v katastrálnom území Veľký Meder, a to
pozemky - parcela registra E-KN parc.č. 1712 o výmere 3129 m2 druh
pozemku orná pôda vo výlučnom vlastníctve mesta za pozemky –
parcela registra „C“ parc.č. 4972/3 o výmere 358 m2 druh pozemku
ostatné plochy a parcela registra C-KN parc.č. 4972/26 o výmere 2582
m2 druh pozemku orná pôda (parcely boli zamerané geometrickým
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osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
6.

Zámenu nehnuteľností v katastrálnom území Veľký Meder ako prípad
hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku
obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, o ktorom MsZ rozhodne
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov; a to pozemky - parcela
registra E-KN parc.č. 1712 o výmere 3129 m2 druh pozemku orná pôda
vo výlučnom vlastníctve mesta za pozemky – parcela registra „C“
parc.č. 4972/3 o výmere 358 m2 druh pozemku ostatné plochy a parcela
registra C-KN parc.č. 4972/26 o výmere 2582 m2 druh pozemku orná
pôda (parcely boli zamerané geometrickým plánom č. 3007990077/2007 zo dňa 21.09.2007), vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Dan
Slovakia Agrar, a.s., Nový Dvor, Veľký Meder, IČO: 36240729.
Hodnota nehnuteľností bude určená ako všeobecná hodnota
nehnuteľností znaleckým posudkom. Osobitný zreteľ je zdôvodnený
nasledovne: zámena nehnuteľností je v záujme mesta v nadväznosti na
uznesenie č. 4-MsZ/2008 bod 6/a/7 zo dňa 22. 09. 2008 („rekultivácia
bývalej skládky na Čičovskej ceste“). Podľa ust. §9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení je to prípadom
hodným 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 vykonáva aj vlastnú
investičnú činnosť v záujme rozvoja mesta, chráni životné prostredie,
zabezpečuje verejnoprospešné služby najmä nakladanie s komunálnym
odpadom a chráni životné prostredie.

7.

určuje
Prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Veľký Meder,
Poľovnícka 1679/41 – nebytové priestory (RTG) v celkovej výmere
55,72 m2 v budove so s.č. 1679 na pozemku registra C-KN parc.č.
4185/1 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria; ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov

8.

Prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Veľký Meder,
Poľovnícka 1679/41 – nebytové priestory (RTG) v celkovej výmere
55,72 m2 v budove so s.č. 1679 na pozemku registra C-KN parc.č.
4185/1 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria pre nájomcu:
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s., Veľkoblahovská 23,
929 01 Dunajská Streda, IČO: 44455356, na dobu neurčitú, za nájomné
30 Eur/m2/rok, prevádzkové náklady a služby spojené s užívaním
nebytových priestorov na náklady nájomcu; a s povinnosťou nájomcu
uhradiť nájomné + prevádzkové náklady a služby spojené s užívaním
nebytových priestorov od 01.01.2013 do nadobudnutia účinnosti
nájomnej zmluvy; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods.
9 písm. c) zákona o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov,
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Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne: v nadväznosti na uznesenia
č. 11-MsZ/2011 zo dňa 07.11.2011 bod č. 9/a/6 a č. 9-MsZ/2012 zo dňa
č. 12.09.2012 bod č. 6/a/4 nájomca bude vyššie uvedené nebytové
priestory využívať výlučne na účely prevádzkovania RTG pracoviska.
Nájomca už dlhodobo (od roku 2008) užíva nebytové priestory
v budove polikliniky na prevádzkovanie RTG pracoviska. Nájomná
zmluva musí byť uzavretá do 27.06.2013.
9.

Zámer predaja nehnuteľností v katastrálnom území Veľký Meder, a to:
rodinného domu so s.č. 752 na pozemku registra C-KN parc.č. 1841
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, pozemku registra C-KN
parc.č. 1841 o výmere 347 m2 druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, pozemku registra C-KN parc.č. 1842 o výmere 154 m2 druh
pozemku záhrady, formou obchodnej verejnej súťaže,
poveruje
primátora mesta
aby vyhlásil v termíne od 08.04.2013 s termínom uzávierky do
03.05.2013 obchodnú verejnú súťaž s nasledovnými súťažnými
podmienkami:
kúpna cena minimálne vo výške 10.000 Eur,
navrhovateľ je povinný zaplatiť finančnú zábezpeku vo výške 1.000
Eur,
víťaz zaplatí kúpnu cenu (po započítaní zábezpeky) pred podaním
návrhu na vklad vlastníckeho práva do KN, najneskôr však do 30 dní od
podpisu kúpnej zmluvy vrátane úhrady nákladov spojených
s prevodom, inak má vyhlasovateľ právo odstúpenia od kúpnej zmluvy,
ktorým sa zmluva zrušuje od počiatku,
vyhlasovateľ podmieňuje predaj nehnuteľnosti jeho schválením MsZ,
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,
predložiť primátorovi mesta protokolárne vyhodnotenie obchodnej
verejnej súťaže s odporúčaním na rozhodnutie MsZ.

10.

Zriadenie vecného bremena „in rem“ spočívajúceho v povinnosti mesta
ako vlastníka pozemkov registra C-KN parc.č. 2626 druh pozemku
ostatná plocha o výmere 2853 m2, parc.č. 2550 druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 2281 m2, parc.č. 2488/1 druh pozemku
ostatné plochy o výmere 1757 m2, parc.č. 2488/2 druh pozemku ostatné
plochy o výmere 1660 m2, parc.č. 4676/15 druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 16053 m2 v katastrálnom území Veľký
Meder strpieť na pozemkoch zriadenie a uloženie inžinierskej stavby
„DS_VEĽKÝ MEDER lokalita Tábor-NNK“ v rozsahu podľa
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(predbežný plán) a následne podľa vyznačenia v geometrickom pláne
vyhotovenom na základe skutočného zamerania zrealizovanej stavby;
užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie,
modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy inžinierskej stavby a jej
odstránenie; vstup, prechod a prejazd peši, motorovými
a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami
oprávneným a ním poverenými osobami v rozsahu a spôsobom
nevyhnutným na výkon povolenej činnosti a činností uvedených vyššie,
a to v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so
sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518. Vecné
bremeno sa zriaďuje bezodplatne. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
o zriadení vecného bremena musí byť uzavretá do 27.06.2013.
b/

neshvaľuje
1.

Odpredaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Veľký Meder pozemku
registra C-KN parc.č. 51/154 druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria o výmere 53 m2 (pôvodný pozemok registra C-KN parc.č.
51/1) podľa geometrického plánu č. 30079900-15/2013 zo dňa
25.02.2013; ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.

11. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
realizáciu stavby: Vybudovanie miestnej obslužnej komunikácie Hrušková
ulica bez lokálneho odvedenia zrážkových vôd a vybudovania kanalizácie vo
Veľkom Mederi, v mestskej časti Ižop.
Zhotoviteľom diela bude: PTS-Beton spol. s r.o., Kúpeľná 3, 932 01 V. Meder.
Predpokladaná cena investičného zámeru:
SPOLU: 104.000,- € s DPH

12. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
začatie procesu obstarania Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu mesta
Veľký Meder podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov,
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b/

schvaľuje
pracovnú komisiu pozostávajúcu z členov: Ing. Judit Varga, Ing. Viktor
Szakszon, Ema Kertészová na posudzovanie žiadostí, podnetov a návrhov,
ktoré budú podané počas procesu obstarávania k Zmenám a doplnkom č. 2
Územného plánu mesta Veľký Meder

13. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
realizáciu stavby: Rekonštrukcia a prístavba k športovej hale.
Zhotoviteľom diela bude:
podľa výsledku verejného obstarania
Cena zákazky:
maximálne do výšky 371.000,- eur

b/

schvaľuje
zmenu rozpočtu v súvislosti s financovaním realizácie stavby „Rekonštrukcia
a prístavba k športovej hale“ z rezervného fondu do výšky 371.000,- eur.

14. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
realizáciu zákazky: ZUŠ – Rekonštrukcia budovy – 1.etapa – Výmena okien.
Zhotoviteľom diela bude:
NEA Plast s.r.o.
Cena zákazky:
do 17.800,- € s DPH.

15. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

určuje
plat primátora mesta Veľký Meder v roku 2013 v rozsahu plného úväzku
mesačne vo výške 2.004,- Eur v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov

b/

schvaľuje
odmenu hlavnej kontrolórke mesta za rok 2012 vo výške 8,63 % zo súčtu
ročného platu za uplynulé obdobie roka 2012
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a/

schvaľuje
Prevádzkovanie vodohospodárskeho objektu majetku mesta Veľký Meder
Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s..

17. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

Program

11

5

schvaľuje
Zmenu rozpočtu na základe uznesenia č. 5-MsZ zo dňa 14.05.2012, ktorým
bolo schválené čerpanie finančných prostriedkov na realizáciu diela „ Zberný
dvor“ na Okočskej ulici vo Veľkom Mederi z bankového úveru .

Funkčná
Kód
Položka
klasifikácia zdroja

Ukazovateľ

Rozpočet

Zmena
rozpočtu

06.2.0.

41

717 001 Zberný dvor

0

21 091

21 091

Príjem

41

513 002 Úver dlhodobý

0

21 091

21 091

SPOLU
b/

Program

11

5

c/

Rozpočet
po
úprave

-

schvaľuje
zmenu rozpočtu na výstavbu výťahu na poliklinike nasledovne:

Funkčná
Kód
Položka
klasifikácia zdroja
06.2.0.

41

Príjem

41

Ukazovateľ

717 001 Poliklinika výťah
454

Prevod z
výsledku
hospodárenia
SPOLU

Rozpočet

Zmena
rozpočtu

Rozpočet
po
úprave

0

49 819

49 819

0

49 819

49 819
-

schvaľuje
zmenu rozpočtu v položke údržba verejnej zelene, ktorý bude krytý s príjmami
nasledovne:

Progra
m

11

1

d/

Funkčná
klasifikáci
a

Kód
zdroj
a

05.4.0.

41

Príjem

41

Položk
a

Údržba
635 006 verejnej
zelene
Finančná
223 001 náhrada za
výrub
SPOLU

7

4

04.5.1.

41

6

1

05.1.0.

41

7

3

04.5.1.

41

11

5

06.2.0.

41

Progra
m

Zmena
rozpočt
u

Rozpoče
t po
úprave

119 000

2 400

121 400

0

2 400

2 400

-

schvaľuje
zmenu rozpočtu v položke zimná údržba, v položke údržba ciest a chodníkov
nasledovne:

Funkčná
Kód
Program
Položka
klasifikácia zdroja

e/

Ukazovate Rozpoče
ľ
t

Ukazovateľ

635 006 Zimná údržba
Odvoz
637 004
kontajnerov
Údržba ciest a
635 006
chodníkov
Rekonštrukcia
717 001
chodníkov
SPOLU

Zmena
Rozpočet
rozpočtu

Rozpočet
po
úprave

10 000

8 000

18 000

25 000

-4 000

21 000

17 000

6 000

23 000

20 000 -10 000

10 000

-

schvaľuje
zmenu rozpočtu z položky Rekonštrukcie centrálnej zóny na vybudovanie
Hruškovej ulice nasledovne:
Funkčná
Kód
klasifikáci zdroj
a
a

11

6

06.2.0.

41

11

5

06.2.0.

41

11

6

06.2.0.

41

11

6

06.2.0.

41

Položk
a

Ukazovateľ

Hruškova ul.
Ižop
Rekonštrukci
717 001 a centrálnej
zóny
717 001 Detské ihriská
Rekonštrukcia
717 001 Dolná
Priemyslová
SPOLU
717 001

Zmena Rozpoče
Rozpoče
rozpočt
t po
t
u
úprave
20 000

84 000

104 000

80 000 -80 000

0

10 000

2 500

12 500

130 000

-6 500

123 500

-

- 25 18. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Umiestnenie merača rýchlosti pri vstupe do mesta na ceste I/13 smerom od
Medveďova za 2.100,00 Eur.

19. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

neschvaľuje
Vytvorenie priestoru na voľný pohyb psov na námestí Mládeže vo Veľkom
Mederi. Práce zahŕňajú oplotenie plochy v rozmere 40x30m, 2x smetná nádoba
a 2x ľavica na sedenie, informačná tabuľa. Zhotoviteľom je TSM Veľký
Meder, s.r.o., cena 4.920,00 Eur.

20. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

súhlasí
s prevádzkovaním zberne druhotných surovín na území mesta Veľký Meder na
pozemku parc. č. 1934/2, Mostová ul.
Prevádzkovateľom zariadenia budú Zberné suroviny, a. s., Kragujevská 3,
010 01 Žilina, IČO: 35701986

21. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

nesúhlasí
s prevádzkovaním zberne druhotných surovín na území mesta Veľký Meder na
pozemku parc. č. 1688/1, Jahodová ul.
Prevádzkovateľom zariadenia bude Štefan Ballány, č. d. 92, 930 07
Medveďov, IČO: 40575101

22. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Napojenie obytného domu na Komárňanskej ul. č. 3300 (za kultúrnym domom)
na centrálne vykurovanie spolu s realizáciou vnútorných tepelných rozvodov.
Financovanie vo výške 50.000,- eur z fondu rozvoja bývania mesta.

- 26 23.Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

berie na vedomie
Žiadosť Veľkomederského združenia turizmu a Združenia pre rozvoj turimu
a termálneho kúpaliska Veľký Meder zo dňa 20.3.2013 .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Alexander Néveri
primátor mesta

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Obchodný plán Termál s.r.o. na rok 2013 bez plánu investícií na rok 2013
spolu vo výške 500.000,- eur

c/

schvaľuje
navýšenie marketingových nákladov o 50.000,- eur a navýšenie výnosov
zo vstupného o 50.000,- eur.

3. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Plán hospodárenia MŠK Veľký Meder s.r.o. a zámer činnosti na rok 2013

4. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

s c h v aľ u j e
Obchodný plán Mestského podniku bytového hospodárstva s.r.o. na rok 2013

5. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Plán hospodárenia TSM Veľký Meder s.r.o. a zámer činnosti na rok 2013

- 27 24. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

ukladá
mestskému úradu
zapracovať do nájomnej zmluvy medzi mestom a Nemocnicou s poliklinikou
Dunajská Streda podmienku investovať odpustené režijné náklady do
technológie – röntgen v priebehu nasledujúcich 2 rokov.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Koloman Pongrácz
prednosta úradu

Ing. Ildikó Dobis
Ivan Bobkovič
----------------------------overovatelia zápisnice

