Zápisnica
napísaná z príležitosti 1. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 14.2.2011

Predsedajúci :
Prítomní

Ing. Alexander Néveri, primátor mesta
:

podľa prezenčnej listiny

Overovatelia zápisnice :

Ing. Veronika Dóková
Ladislav Dobis

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

Otvorenie, kontrola uznesení
Pán primátor pozdravil prítomných a konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Návrhová komisia na jeho návrh bola schválená v zložení : Mgr. Ildikó Laposová
a Daniel Csepi.
Za overovateľov zápisnice vymenoval Ing. Veroniku Dókovú a p. Ladislava Dobisa.
Program rokovania bol schválený tak ako to bolo uvedené na pozvánke.
Hlavná kontrolórka mesta v rámci kontroly uznesení predložila správu o priebehu
prípravných prác výstavby OD TESCO (príloha č.1).
K aktuálnej situácii, t.j. podľa Krajského stavebného úradu takáto stavba nie je v
súlade z územným plánom mesta - navrhla túto otázku dať posúdiť nezávislým
právnikom.

2.

Správa primátora mesta
Pán primátor informoval poslancov a verejnosť o aktivitách a dianiach v uplynulom
období (príloha č. 5).
V diskusii Ing. Dobis navrhla vo veci TESCO čo najrýchlejšie vyhovieť výhradám
Krajského úradu. Pán primátor upozornil, že zmeniť územný plán je asi ročná
záležitosť.
Na ďalšiu otázku vyjadril presvedčenie, že v prípade odstúpenia od realizácie mesto
nepostihnú žiadne sankcie. Inou otázkou sú náklady na spätnú úpravu, oplotenie a pod.
Za výstavbu TESCO sa prihovoril aj pán Dobis, pán Görföl navrhol definitívne sa
rozhodnúť či chceme TESCO.
Pán primátor zdôraznil, že nie je proti výstavbe TESCO v meste, sú však vhodnejšie
lokality a hlavne vyžaduje dodržanie zákonného postupu.
Predložená správa bola schválená (10 - 1 - 1).
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Interpelácie poslancov
Na otázku p. Dobisa Ing. Dúžiková podala informáciu, že o stave hotovostí k
31. decembru sa momentálne nevie vyjadriť, rezervný fond a fond rozvoja bývania
však bol úplne vyčerpaný, naopak kontokorentný úver sa ku koncu roka nečerpal.
Na otázku Ing. Dobis pán primátor informoval, že vo veci vytvorenia penziónov pre
dôchodcov rokoval so starostami regiónu, prebieha zmapovanie potrieb, navrhla sa
spolupráca aj s obcami z komárňanského okresu a pripravuje sa odborné konzultačné
stretnutie starostov a poslancov regiónu.
Pán Bobkovič sa opýtal na nevyplatené dotácie pre šport. Ing. Dúžiková konštatovala,
že koncom minulého roka sa vo všeobecnosti skrátili výdavky a dotácie, tie sa však
nepresunú na tento rok. V tomto roku vypláca zatiaľ len odhadnuté zálohy.
Pán primátor prisľúbil vyrovnať všetky nedoplatky voči MŠK.
Na ďalšiu otázku Ing. Dobis pán primátor informoval, že zahájil rokovania o
aktualizácii rozsiahlej prezentácie priemyselného parku spracovanej v roku 2005,
ďalej ako novú možnosť vidí v zahájení rokovaní s regionálnymi priemyselnými
komorami. Momentálne eviduje dvoch záujemcov.
Na ďalšie otázky p. Bobkoviča o stave, resp. prejazdnosti miestnych komunikácií
(Kvetná, P.O.Hviezdoslava) pán primátor zareagoval výzvou, aby aktuálne,
každodenné problémy nahlásili na príslušnom oddelení MsÚ alebo v klientskom
centre a ubezpečil, že budú riešené.

4.

Voľba členov mestskej rady
Na návrh pána primátora zastupiteľstvo schválilo zriadenie mestskej rady (12 - 0 - 0).
Pán primátor ďalej navrhol členov mestskej rady. Dodal, že zástupca primátora je
automaticky členom MsR.
Zastupiteľstvo za členov MsR zvolilo p. Ladislava Dobisa, Mgr. Zalána Kórósiho a p.
Daniela Csepiho (12 - 0 - 0) a uložilo mestskému úradu vypracovať rokovací poriadok
MsR do 15.3.2011.
Pán primátor informoval, že dňom 10.2.2011 poveril výkonom zástupcu primátora
Mgr. Ildikó Laposovú a vymenoval rozsah zastupovania pre prípad krátkodobej, resp.
dlhodobej neprítomnosti (príloha č. 6).
Túto informáciu zastupiteľstvo vzalo na vedomie (12 - 0 - 0).
Ďalej zastupiteľstvo schválilo nové znenie článku 4 Zásad odmeňovania poslancov a
volebných orgánov mesta v súlade s novým znením zákona o obecnom zriadení,
doplnené na návrh p. Dobisa vetou "tak, ako je to v písomnom návrhu uvedené "
(12 - 0 - 0).
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5./

Voľba členov odborných komisií MsZ
Pán primátor informoval o dohode, že zlúčené komisie budú mať 7 členov a komisie
pôsobiace tak ako v predchádzajúcom období budú mať 5 členov.
Komisia cestovného ruchu na návrh Ing. Ildikó Dobis bola schválená v zložení :
Bitterová Zuzana, Bc.
Győry Karol
Varga Albin, Mgr.
Wagner Rudolf

(12 - 0 - 0)

Komisia pre mestskú časť Ižop na návrh MVDr. Bartalosa bola schválená v zložení :
Bohus Attila, Mgr.
Boros Klaudia
Nagy Péter
Szabóová Ildikó
Tánczosová Szilvia, Ing.
Varga Róbert

(12 - 0 - 0)

Pán primátor dodal, že po úprave Štatútu mesta sa stane z tejto komisie výbor mestskej
časti.
V tejto časti programu Ing. Vargová v mene zväzu ubytovateľov vyslovila výhrady
k tomu, že v niektorých komisiách väčšinu členov tvoria poslanci a aj v dozornej rade
by mal byť len jeden poslanec a nemal by tam byť zamestnanec.
V ďalšej časti sa Mgr. Ildikó Laposová vzdala funkcie predsedu finančnej komisie, čo
zastupiteľstvo vzalo na vedomie (11 - 1 - 0) a zvolilo Mgr. Zalána Kórósiho za
predsedu tejto komisie (11 - 1 - 0).
Komisia finančná, správy mestského majetku a bytov na návrh Mgr. Kórósiho bola
schválená v zložení :
Bartalos Árpád, Ing.
Dóková Veronika, Ing.
Dobis Ildikó, Ing.
Görföl Viliam
Méryová Katarína
Molnárová Eva, Mgr.

(12 - 0 - 0)

Ing. Alexander Boros vytkol, že nie sú prítomní zvolení členovia týchto komisií.
Pán primátor informoval, že poslanci ich poznajú a prisľúbil ich nabudúce predstaviť
aj občanom.

-4Komisia výstavby, životného prostredia a pre dozor nad projektami na návrh Ing.
Csémiho bola schválená v zložení :
Gerhardt Jozef, Ing.
Gulyásová Eva, JUDr.
Lajtos Krisztián, Ing.
Orsovics Peter, MVDr.
Pivodová Krisztina, Ing.
Tánczosová Szilvia, Ing.

(12 - 0 - 0).

Komisia kultúry, školstva a masových organizácií na návrh PaedDr. Soókyho bola
schválená v zložení :
Krauzová Margita, Mgr.
Lajtos Krisztián, Ing.
Poláková Zuzana, Mgr.
Varga Éva, Mgr.
Varga László, Mgr.
Vassová Helena

(12 - 0 - 0).

Komisia športu a mládeže na návrh p. Bobkoviča bola schválená v zložení :
Dobis Ladislav
Tarcsi Imrich
Tóth Koloman, Mgr.
Cséfalvay Štefan

(12 - 0 - 0).

Komisia na ochranu záujmu a na prejednávanie priestupkov na návrh p. Dobisa bola
schválená v zložení :
Bobkovič Ivan
Görföl Viliam
Kórósi Zalán, Mgr.
Kováts Štefan

(12 - 0 - 0).

Pán Dobis dodal, že niektoré špeciálne právomoci plní podkomisia tejto komisie
zložená len z poslancov.
Komisia zdravotná a sociálna na návrh návrhovej komisie bola schválená v zložení :
Hanuliaková Ildikó, Ing.
Lénártová Judita, Mgr.
Nagyová Ágnes
Rácz Július, Ing.

(12 - 0 - 0).

Zastupiteľstvo ďalej uložilo predsedom komisií vypracovať náplň činnosti odborných
komisií a mestskému úradu doplniť Štatút mesta o ustanovenie o výboroch v
mestských častiach do 15.3.2011.

-56./

Delegovanie členov školských rád
Na návrh návrhovej komisie zastupiteľstvo schválilo delegátov do jednotlivých
školských rád v meste nasledovne :
1. Základná škola Bélu Bartóka s VJM
Borosová Klaudia
Csepi Daniel
Orsovics Peter, MVDr.
Vrezgová Alžbeta, MUDr.

(12-0-0)

2. Základná škola J.A.Komenského
Bobkovič Ivan
Dobis Ildikó, Ing.
Dúžiková Zuzana, Ing.
Kissová Judita

(12-0-0)

3. Základná umelecká škola Józsefa Janigu
Dobis Ildikó, Ing.
Kórósi Zalán, Mgr.
Pongrácz Koloman, Ing.

(12-0-0)

4. Materská škola na Železničnej ulici s VJM
Árvaiová Ildikó, Mgr.
Varga Éva, Mgr.
Szabóová Ildikó

(12-0-0)

5. Materská škola na nám. Bélu Bartóka
Bobkovič Ivan
Dobis Ladislav

(12-0-0)

6. Centrum voľného času
Fehér Zoltán, Mgr.
Dóková Veronika, Ing.
7./

(12-0-0)

Cenník termálneho kúpaliska na r. 2011
Predložený materiál komentovala (príloha č. 2) spracovateľka Ing. Ildikó Dobis,
konateľka Termál s.r.o.
V diskusii Mgr. Laposová vyslovila obavy s možným dopadom na zníženie počtu
prenocovaní, t.j. postih drobných ubytovateľov.

-6Podľa Ing. Csémiho cenník by mal vychádzať z presne určeného plánu návštevnosti,
obratu a splácania úverov.
Pán Dobis vyslovil svoj nesúhlas s výhodami pre obyvateľov regiónu.
Ing. Marta Vargová v mene ubytovateľov odporúča schváliť cenník, pretože ceny pre
ubytovaných hostí sa nezvýšili.
Po ďalšej krátkej diskusii predložený materiál bol schválený (11 - 0 - 1).
8./

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Predložený písomný materiál (príloha č.3) krátko komentovala spracovateľka Ing.
Katarína Bugárová.
Pán Dobis dodal, že prípadné ďalšie návrhy spracuje mestská rada.
Predložený plán bol schválený (10 - 0 - 0).

9./

Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v 2. polroku 2011
Predložený písomný materiál (príloha č. 4) komentovala spracovateľka Ing. Katarína
Bugárová.
Pán primátor konštatoval, že materiál poukázal na niekoľko vážnejších nedostatkov a
prisľúbil, že sa s nimi bude zaoberať. Diskusiu vyvolal názor, či sa dá realizovať
spoločné účtovníctvo mestských podnikov.
Pán Dobis poukázal na formálne nedostatky správy a že úlohy z nej vyplývajúce nie sú
spracované, naopak pochválil správu po obsahovej stránke. Navrhol ďalej materiál
"schváliť".
Predloženú správu zastupiteľstvo vzalo na vedomie (12 - 0 - 0).

10./

Plán investičných akcií na rok 2011 - 2013
Predložený písomný materiál (príloha č.7) komentovala Ing. Zuzana Dúžiková.
Konštatovala, že materiál je informatívny, nestanovuje poradie investícií ani presné
sumy. Ako najdôležitejšie spomenula odkúpenie nehnuteľností v Šarkani a výstavbu
sociálnych bytov, resp. kamerový systém , kde je všetká dokumentácia pripravená.
Pán primátor dodal, že prednostné je zaobstaranie projektov a stavebných
dokumentácií. K najdôležitejším investíciám priradil aj vybudovanie otvoreného
výťahu pre vozíčkárov na poliklinike.

-7Na poslanecké otázky odzneli informácie, že údržba miestnych komunikácií je
plánovaná v rámci rozpočtu a že plánované úvery mesto vie splácať. Pán primátor
ďalej zdôraznil potrebu kamerového systému z hľadiska verejnej bezpečnosti a
informoval, že vo veci RTG je veľmi ťažké vypátrať pravdu o stave a kompetenciách.
Potvrdil slová p. Dobisa, že o konkrétnych investíciách budú hlasovať poslanci.
Predložený materiál bol schválený (12 - 0 - 0).

11./

Voľba členov dozornej rady a konateľov spoločností založených mestom
Pán primátor uviedol, že vo vedení termálneho kúpaliska chce zachovať plynulosť,
preto navrhuje vymenovať za konateľa Ing. Ildikó Dobis a za riadiaceho konateľa
Mgr. Juditu Lénárthovú. Pána Mikóczyho, vzhľadom na výsledky volieb a volebný
program navrhuje odvolať k 31.3.2011.
V prípade dozornej rady navrhuje schváliť Ing. Szilárda Botha zo Šamorína s
medzinárodnými skúsenosťami s riadením firiem za predsedu dozorných rád a podľa
dohody by členov schválili poslanci.
V diskusii niektorí poslanci navrhli ponechať p. Mikóczyho vo funkcii až do
dokončenia v súčasnosti prebiehajúcich investícií. Pán primátor v zásade súhlasil,
upozornil však na to, že už aj marcový termín je kompromis z jeho strany.
Pán Görföl by nerád videl nemederčanov v dozorných radách.
Poslanci neschválili odvolanie Dénesa Mikóczyho z funkcie (5 - 0 - 7).
V rámci diskusie Ing. Alexander Boros konštatoval, že je neetické , aby konateľ bol
zároveň aj poslancom.
Nasledovala tajná voľba 4 zo 6 kandidátov na post člena dozornej rady Termál s.r.o.
Poslanci zvolili kandidátov Ivana Bobkoviča, Viliama Görföla, Mgr. Zalána Kórósiho
a Rolanda Šušíka.
V rámci diskusie p. Karol Györi vyslovil nesúhlas s tým, že členmi dozornej rady sa
stali až traja poslanci, tým vlastne budú kontrolovať sami seba.
Následne poslanci hlasovali spolu o navrhnutom predsedovi a 4 kandidátoch dozornej
rady Termál s.r.o.
Tento návrh nebol schválený (4 - 0 - 8).
Pán primátor oznámil, že nakoľko tento jeho kompromisný návrh nebol schválený,
bude musieť dozrieť na činnosť s.r.o. osobne, zároveň však výrazne znižuje právomoci
konateľov. Dozorná rada bude pracovať v doterajšom zložení.
Na návrh pána primátora zastupiteľstvo schválilo vymenovanie Ing. Štefana Csémiho
za konateľa MPBH s.r.o. (11 - 1 - 0).
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Ing. Szilárd Both, predseda na návrh primátora mesta a
členovia na základe návrhu mestského zastupiteľstva
Ing. Ildikó Dobis
Ing. Gejza Kórósi
Štefan Kováts
MVDr. Péter Orsovics
nebol schválený (5 - 0 - 7).
Nebola schválená ani navrhnutá dozorná rada MŠK s.r.o. v zložení
Ing. Szilárd Both, predseda na návrh primátora mesta a
členovia na základe návrhu mestského zastupiteľstva
Ivan Bobkovič
Ing. Zuzana Dúžiková
Ladislav Dobis
Ladislav Jarábik

(4 - 0 - 8).

Pán primátor konštatoval, že v systéme riadenia nedošlo k prelomu.

12./

Voľné návrhy
Ing. Viktor Szakszon predložil návrh na nové znenie uznesenia č. 3-MsZ/2007-7/b
- zriadenie záložného práva v prospech ŠFRB.
Toto uznesenie bolo schválené (12 - 0 - 0).
MVDr. Bartalos informoval prítomných o doterajších aktivitách, o prehliadke
mestskej časti Ižop skupinou poslancov, o zistených závadách a predložil návrh na
uznesenie :
- príloha č. 8
Ing. Csémi spochybnil reálnosť navrhnutého termínu.
Predložený návrh bol schválený (12 - 0 - 0).
Pán Dobis navrhol doplniť uznesenie č. 2/b o zásadách odmeňovania poslancov
a zvolených orgánov aj o zmenu Čl. 5 podľa predloženého návrhu (príloha č. 9)
skupiny poslancov.
Po krátkej diskusii tento návrh nebol schválený (6 - 0 - 6).

13./

Diskusia, záver
Ing. Ildikó Dobis oznámila, že bude iniciovať zvolanie zasadnutia mimo plánovaného
poradia kvôli majetkoprávnemu vysporiadaniu geotermálnych vrtov.
Mgr. Ildikó Laposová informovala o požiadavke židovskej obce zabezpečiť
komunikáciu k židovskému cintorínu. Ing. Szakszon konštatoval, že tam vedie

-9neupravená cesta cez súkromné pozemky. Ing. Csémi prisľúbil rokovať s dotyčnými
vlastníkmi.
Pán Polgár odovzdal petíciu občanov primátorovi mesta upozorňujúcu na stav
komunikácií na Dolnej ulici a časti Priemyslovej ulici.
V závere diskusie sa pán Meliško vyslovil kriticky k priebehu zasadnutia, že sa
nezaoberalo praktickými otázkami, šlo len o rozdeľovanie funkcií a to hlavne medzi
sebou.
Ing. Vargová dodala, že je smutná z toho, že poslanci sa stavajú opozične k
primátorovi.
Na konci zasadnutia pán primátor poďakoval za účasť, ospravedlnil sa za to, že
zasadnutie sa pretiahlo do neskorých nočných hodín a ukončil rokovanie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------primátor mesta
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Uznesenie č. 1-MsZ/2011
zo dňa 14.2.2011
1.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
správu primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta

2.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

berie na vedomie
primátor mesta poveril funkciou zástupcu primátora mesta Mgr. Ildikó
Laposovú od 10.2.2011 a určil rozsah zastupovania

b/

schvaľuje
nové znenie Čl. 4 Zásad odmeňovania poslancov a volených orgánov mesta
Veľký Meder tak, ako je to v písomnom návrhu uvedené :
Plat a odmena zástupcu primátora
V súlade s § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov poslancovi, ktorý je plne uvoľnený zo zamestnania na
výkon funkcie zástupcu primátora, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny
v zamestnaní primeraný plat od mesta. Výšku platu stanovuje primátor mesta.

3.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

zriaďuje
mestskú radu

b/

volí
za členov mestskej rady poslancov: Ladislav Dobis
Mgr. Zalán Kórósi
Daniel Csepi

4.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

berie na vedomie
Mgr. Ildikó Laposová sa vzdala funkcie predsedu komisie finančnej, správy
mestského majetku a bytov
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b/

volí
Mgr. Zalána Kórósiho za predsedu komisie finančnej, správy mestského
majetku a bytov

5.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

volí
členov komisie
1. Komisia finačná, správy mestského majetku a bytov:
Bartalos Árpád, Ing.
Dóková Veronika, Ing.
Dobis Ildikó, Ing.
Görföl Viliam
Méryová Katarína
Molnárová Eva, Mgr.
2. Komisia kultúry, školstva a masových organizácií
Krauzová Margita, Mgr.
Lajtos Krisztián, Ing.
Poláková Zuzana, Mgr.
Varga Éva, Mgr.
Varga László, Mgr.
Vassová Helena
3. Komisia zdravotná a sociálna
Hanuliaková Ildikó, Ing.
Lénártová Judita, Mgr.
Nagyová Ágnes
Rácz Július, Ing.
4. Komisia pre mestskú časť Ižop
Bohus Attila, Mgr.
Boros Klaudia
Nagy Péter
Szabóová Ildikó
Tánczosová Szilvia, Ing.
Varga Róbert

- 12 5. Komisia výstavby, životného prostredia a pre dozor nad projektami
Gerhardt Jozef, Ing.
Gulyásová Eva, JUDr.
Lajtos Krisztián, Ing.
Orsovics Peter, MVDr.
Pivodová Krisztina, Ing.
Tánczosová Szilvia, Ing.
6. Komisia športu a mládeže
Dobis Ladislav
Tarcsi Imrich
Tóth Koloman, Mgr.
Cséfalvay Štefan
7. Komisia na ochranu záujmu a na prejednanie priestupkov
Bobkovič Ivan
Görföl Viliam
Kórósi Zalán, Mgr.
Kováts Štefan
8. Komisia cestovného ruchu
Bitterová Zuzana, Bc.
Győry Karol
Varga Albin, Mgr.
Wagner Rudolf

6.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

deleguje
členov do školských rád
1. Základná škola Bélu Bartóka s VJM
Borosová Klaudia
Csepi Daniel
Orsovics Peter, MVDr.
Vrezgová Alžbeta, MUDr.
2. Základná škola J.A.Komenského
Bobkovič Ivan
Dobis Ildikó, Ing.

- 13 Dúžiková Zuzana, Ing.
Kissová Judita
3. Základná umelecká škola Józsefa Janigu
Dobis Ildikó, Ing.
Kórósi Zalán, Mgr.
Pongrácz Koloman, Ing.
4. Materská škola na Železničnej ulici s VJM
Árvaiová Ildikó, Mgr.
Varga Éva, Mgr.
Szabóová Ildikó
5. Materská škola na nám. Bélu Bartóka
Bobkovič Ivan
Dobis Ladislav
6. Centrum voľného času
Fehér Zoltán, Mgr.
Dóková Veronika, Ing.

8.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2011

b/

berie na vedomie
správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta
za 2. polrok 2010

9.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

berie na vedomie
plán investičných akcií mesta na obdobie 2011 – 2013

10.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

neodvoláva
Dénesa Mikóczyho z funkcie konateľa spol. Termál s.r.o. Veľký Meder
k 31.3.2011

- 14 b/

vymenúva
Ing. Štefana Csémiho za konateľa spoločnosti MPBH s.r.o. Veľký Meder
od 1.3.2011

11.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

nevolí
1.

Dozornú radu Termál s.r.o. Veľký Meder v nasledovnom zložení:
- Ing. Szilárd Both, predseda na návrh primátora mesta a
štyroch členov na základe návrhu mestského zastupiteľstva
Ivan Bobkovič
Viliam Gorfol
Mgr. Zalán Kórósi
Roland Šušík

2.

Dozornú radu MPBH s.r.o. Veľký Meder v nasledovnom zložení:
- Ing. Szilárd Both, predseda na návrh primátora mesta a
štyroch členov na základe návrhu mestského zastupiteľstva
Ing. Ildikó Dobis
Ing. Gejza Kórósi
Štefan Kováts
MVDr. Péter Orsovics

3.

Dozornú radu pri MŠK Veľký Meder, s.r.o. v nasledovnom zložení:
- Ing. Szilárd Both, predseda na návrh primátora mesta a
štyroch členov na základe návrhu mestského zastupiteľstva
Ivan Bobkovič
Ing. Zuzana Dúžiková
Ladislav Dobis
Ladislav Jarábik

12.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
1.

Zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam vedeným na liste
vlastníctva č. 5005 katastrálne územie Veľký Meder (byty v bytovom
dome súp.č. 3563 na parcele registra „C“ p.č. 3696/413 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 666 m2 /popis stavby 36 bytový nájomný
dom/ ) v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania, Lamačská cesta 8,
833 04 Bratislava 37, IČO: 31 749 542, na základe Zmluvy

- 15 o poskytnutí podpory uzavretej podľa ust. zákona NR SR č. 607/2003
Z. z. v znení noviel o Štátnom fonde rozvoja bývania a §497 a nasl.
Obchodného zákonníka vo forme úveru: 26 404 000 Sk, č. zmluvy
201/692/2007 zo dňa 19. 07. 2007 a v nadväznosti na uznesenie č. 3MsZ/2007 zo dňa 21. 05. 2007 bod 7/b.
13.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

ukladá
prednostke mestského úradu
preveriť stav Papského kanála v mestskej časti Ižop, vyžiadať informácie
od štátnej melioračnej správy ohľadne odstránenia nežiaducich javov
na životné prostredie týmto kanálom. Získané poznatky predložiť na
prerokovanie v komisii životného prostredia mestského zastupiteľstva
a následné prerokovanie v mestskom zastupiteľstve. T.: 31.3.2011

14.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

neschvaľuje
nové znenie Čl. 5 Zásad odmeňovania poslancov a zvolených orgánov mesta
podľa návrhu skupiny poslancov.

Ing. Alexander Néveri
primátor mesta
------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
cenník termálneho kúpaliska na rok 2011

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Helena Kucseraová
prednosta úradu

Ing. Veronika Dóková
Ladislav Dobis
------------------------------overovatelia zápisnice

