Zápisnica
napísaná z príležitosti 2. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 16.3.2010

Predsedajúci :

Ing. Ladislav Rudický, PhD.

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

Ing. Ildikó Dobis
Mgr. Éva Varga

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1./

:

Otvorenie, kontrola uznesení
Pán primátor pozdravil prítomných na 2. riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
Konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné a predložil program zasadnutia, ktorý
bol schválený bez pripomienok.
Pracovné predsedníctvo bolo schválené v zložení Dénes Mikóczy a Bc. Ildikó
Laposová.
Pán primátor za overovateľov zápisnice vymenoval Mgr. Éva Varga a Ing. Ildikó
Dobis.
Ing. Katarína Bugárová, hlavná kontrolórka mesta predložila písomnú správu
o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho rokovania. Dodala, že schválená
výmena pozemkov s OAG je v štádiu riešenia, predaj rodinného domu na Lesnej ul. sa
realizoval, ale dražba bola neúspešná, projekty o poskytnutie podpory LSKxP boli
zaslané na úrad vlády a mestské podniky predložili svoje hospodárske plány na tento
rok. Tu upozornila však, že materiál MŠK neobsahuje konkrétne údaje.
Zastupiteľstvo predloženú správu vzalo na vedomie (10 - 0 - 0).

2./

Správa primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta
Pán primátor informoval, že sa začalo rokovanie o podanie spoločného projektu
v rámci V4 s Kapuvárom a Debicou, kde sa za Česko zúčastní mesto Chotěboř.
Vo veci výstavby 24 b.j. už prebieha výber dodávateľa, čaká sa na podpísanie zmluvy
na ministerstve a po Veľkej noci sa môže zahájiť výstavba.
Na riaditeľstve ZsVS v Dunajskej Strede sa riešil vodovod Hruškovej ulice, poukázalo
sa na nedostatky projektu kanalizácie Ižopu a dohodlo sa na dobudovaní
niekoľkometrových úsekoch chýbajúcej kanalizácie na území V.Medera v rámci
údržby ZsVS.
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MP, hovoril o zapojení sa do pilotného programu vlády na výchovu rómskych
občanov a na ich zapojenia do pracovných procesov.
19. februára bolo rokovanie so záujemcom o výstavbu zábavného parku oproti TK.
Pán primátor upozornil na neporiadok, smetie a autami rozbrázdenú zeleň na
sídliskách.
Informoval, že záhradnícka firma mesta sa už pustila do úpravy stromov a kríkov.
26. februára sa konalo školenie o boji proti drogám na školách za účasti MP.
4. marca sa zúčastnil spolu s Kapuvárom na HUNGEXPO v Budapešti. Vidí ešte
obrovské rezervy pri využití programu LIEDER a hľadajú sa partnery v Česku.
Ohľadne realizácie projektov športového areálu sa rokovalo s jednou rakúskou firmou.
Dňa 9. marca navštívili Donovaly za účelom preštudovania tam už úspešne fungujúcej
informačnej siete pre turistov.
Z ďalších udalostí spomenul pozdravenie jubilanta, pána Jozefa Poláka dňa 8. marca
a oslavy Dňa žien v klube dôchodcov dňa 10. marca.
Správa primátora mesta bola schválená (9 - 0 - 0).

3./

Interpelácie poslancov
Pán Dobis sa opýtal, či sa využíva v médiách prezentovaná možnosť poskytnutia
ovocia školám za výhodnú cenu a či sa zapojíme do aktivačného programu ÚPSVaR.
Ďalej požiadal písomnú odpoveď ohľadne nevyriešenia verejného osvetlenia na ul.
Mládeže v Ižope už dva mesiace a ohľadne odstránenia tabule - zákaz vjazdu vozidiel
nad 3,5 t na Konvalinkovej ulici.
Pán primátor informoval, že predmetné ovocie má byť lacné, ale nie zadarmo, v rámci
aktivačnej činnosti dostaneme niekoľko pracovníkov, ale ešte sa nevie koľko.
O problémoch s údžbou verejného osvetlenia vie, bude ho riešiť, nedisciplinovanosť
vodičov nákladných vozidiel nie je lokálnym problémom.
Pán Lády dodal, že predmetná dopravná značka bola už daná späť na pôvodné miesto.
Pán Bobkovič opakovane upozornil na životu nebezpečný plot pri MŠ slovenskej,
dodal, že by stačilo odstrániť nebezpečné plechy a natiahnuť novú sieť.
Opýtal sa na výstavbu kanalizácie na Podzáhradnej ulici, na odstránenie zátarasov pri
bl.č. 1643 neumožňujúce vjazd napr. hasičskej techniky.
Pán primátor informoval, že predmetný plot mal byť riešený v rámci rekonštrukcie ZŠ
slov., ale nebezpečné časti budú odstránené skôr, o výstavbe kanalizácií na území
mesta v rámci údržby už hovoril a ohľadne odstránenia zátarasov zabraňujúcich
vjazdu aút až k vchodom na sídliskách potrebuje súhlas kompetentného zástupcu
daného paneláku.
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Poľovníckej ul. a na konci Priemyslovej ulice.
Odpovedajúc na otázku p. Csepiho pán primátor informoval, že služobné vozidlo
primátora bolo vymenené po 7 rokoch (predané v autobazáre) a na lízing nového auta
boli schválené peniaze v rozpočte mesta.
Dr. Vrezgová upozornila na chýbajúcu dopravnú značku pri Poliklinike, vzhľadom na
vyšší počet detí sa opýtala na možnosť zvýšenia kapacity v škôlkach a či v rámci
aktivačnej činnosti budú zamestnaní len miestny občania.
Ing. Kucseraová, prednosta úradu informovala, že MŠ s vyuč.jaz.slovenským už nemá
voľné kapacity, v MŠ s vyuč.jaz. maďarským však ešte sú rezervy, naviac v prípade
potreby MŠ má právo uprednostniť deti predškolského veku.
V rámci aktivačnej činnosti samozrejme zamestnáme len miestnych občanov.
Ing. Michnya upozornil na neporiadok na oboch stranách parkoviska termálneho
kúpaliska a navrhol tam zriadiť rýchlorastúci živý plot a upozornil na potrebu
nahradiť staré gaštany na ul. Sv.Štefana vhodnejšími stromami.
Pán primátor informoval, že ústne bola sľúbená úprava pozemkov pri parkovisku
termálneho kúpaliska, nasleduje písomná výzva. Hotel má znova nového majiteľa.
Dr. László Tamás, referent životného prostredia informoval, že prebieha v meste
zmapovanie stavu stromov a kríkov, ďalej informoval, že náhradná výsadzba firmou
DAN SLOVAKIA bola realizovaná pri Bratislavskej ceste, v súčasnosti evidujú dve
ich žiadosti, kde náhradnú výsadzbu rieši stavebný projekt. Odumreté stromy musia
byť nahradené.
Pán Dénes Mikóczy konštatoval, že len zdanlivo je v meste menej zelene,
v skutočnosti je viac stromov, len sú ešte malé.
4./

Plán činnosti mestských podnikov
Plán činnosti a hospodárenia MPBH s.r.o. (príloha č.2) predložil a komentoval
Ing. Róbert Michnya, konateľ spoločnosti.
Plán činnosti MŠK s.r.o. (príloha č. 3) komentoval p. Daniel Csepi, konateľ
spoločnosti. Informoval, že konkrétne čísla financovania sa ešte nepodarilo spracovať,
vzhľadom na iný systém prevádzkovania v uplynulom období.
Konštatoval, že po finančnej stránke ich čaká ťažký rok vzhľadom na meniace sa ceny
energetických nosičov, plánujú prehodnotiť spotrebiče a zahájiť niektoré
podnikateľské aktivity. Prisľúbil ďalej doplniť číselné údaje.
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Dobis, konateľka spoločnosti. Dodala, že podľa prognóz očakáva lepšie hospodárske
výsledky ako vlani, pričom náklady plánujú na minuloročnej úrovni.
Plány mestských podnikov zastupiteľstvo schválilo (10 - 0 - 0).
5./

Nové logo TERMÁL s.r.o.
Pán Dénes Mikóczy, konateľ spoločnosti predložil návrh nového loga v troch verziách
pre rôzne účely použitia. Je to dielo fy MEDIADOR a vychádza z obdobia renesancie
a symbolizuje dobu kráľa Matiáša. Dodal, že tento návrh bol vybratý aj s odporúčaním
autorov koncepcie rozvoja termálneho kúpaliska.
Predložený návrh (príloha č. 5) bol schválený (9 - 0 - 0 ).

6./

EZUS - Európske zoskupenie územnej spolupráce - návrh na vznik zoskupenia
Ing. Helena Kucseraová informovala o iniciatíve založiť europské zoskupenie územnej
spolupráce s ručením obmedzeným podľa programu Európskej únie spolu
s Kapuvárom a Dunajskou Stredou, Okočom a Gabčíkovom .
Neskoršie by sa zapojili aj susediace obce Okoč, Gabčíkovo, Topoľníky za účelom
získania podpôr z EU fondov.
Pán primátor dodal, že tieto zoskupenia sa uchádzajú úspešnejšie ako obce samostatne
a majú perspektívu hlavne po r. 2012, keď už Slovensko ako členský štát nedostane od
EU ďalšie dotácie.
Pán Mikóczy vyslovil presvedčenie, že perspektívu majú práve regionálne zoskupenia
v Európe, ale ohľadne konkrétnych dohôd máme málo informácií, preto zo súboru
uznesení navrhuje schváliť len 5. bod - poveriť primátora mesta účasťou na ďalších
rokovaniach.
Po krátkej diskusii poslanci neschválili hlasovať len o 5. bode návrhu a schválili
hlasovať o jednotlivých bodoch návrhu :
1. bod návrhu stať sa zakladajúcim členom zoskupenia bol schválený (6 - 2 - 2)
2. predložený návrh dohody nebol schválený (4 - 3 - 3)
3. podpísanie tejto dohody - nebol schválený (5 - 3 - 2)
4. vytvoriť predpoklady na splatenie pripadajúcej časti základného imania - bol
schválený (6 - 2 - 2)
5. poveriť primátora mesta účasťou na ďalších rokovaniach - bol schválený
(10 - 0 - 0 ).

7./

Informačná správa o činnosti spoločného obecného úradu - stavebného úradu
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výstavby MsÚ.
Pán Dobis konštatoval, že tento materiál už je výstižnejší ako pôvodný, upozornil však
na nepresnosť ohľadne popísaného postupu pri odvolávaní proti rozhodnutiam.
Správu zastupiteľstvo vzalo na vedomie (10 - 0 - 0).
8./

Informatívna správa o investičnej činnosti TERMÁL s.r.o.
Pán Mikóczy, konateľ spoločnosti informoval, že v súčasnosti realizovaná etapa
rozvoja areálu predstavuje 4 miliónovú investíciu. Vybuduje sa krytá vstupná hala
s obchodnými jednotkami a zakryje sa časť rekreačného bazéna, čím sa zvýši
mimosezónna kapacita termálneho kúpaliska na 2000 osôb.
Zdôraznil, že hrubá stavba bude hotová do sezóny a počas sezóny sa so stavebnými
prácami nebude pokračovať, aby sa nenarušil chod kúpaliska. Počas sezóny budú
v prevádzke dočasné vstupné turnikety.
Konštatoval, že aj podľa odborníkov pokračujú s prácami podľa harmonogramu
a informoval, že každú sobotu sa záujemcovia môžu presvedčiť o priebehu prác
v rámci dní otvorených dverí.
Pán Bobkovič navrhol nahradiť aj vstupný systém na parkovisko, pán primátor dodal,
že by navrhol vybudovať dôstojnú vstupnú bránu.
Informatívnu správu zastupiteľstvo vzalo na vedomie (10 - 0 - 0)

9./

Prenájom kuchynských a priľahlých priestorov MsKS
Pán poslanec Csepi ako konateľ MŠK predložil návrh (príloha č. 8) na prenájom
kuchynských priestorov a baru kultúrneho domu firmou MŠK. Vyslovil presvedčenie,
že by vedeli zaplniť prázdny priestor vo verejnom stravovaní. Zariadenie by si
zaobstarali na lízing.
Pán Ladislav Gútay, riaditeľ MsKS svoj nesúhlas odôvodnil možným úpadkom úrovne
kultúrnych podujatí - celého zariadenia, dodal ďalej, že v súčasnosti vzhľadom na
vyťaženosť kultúrneho domu potrebuje všetky miestnosti, prekážalo by pri akciách
spoločenských organizácií a požiadal tento návrh neschváliť.
Mgr. Éva Varga ako predseda komisie kultúry sa vyslovila tiež proti tomuto návrhu.
Poukázala na to, že predmetné priestory slúžia ako prípravovňa pri akciách
spoločenských organizácií a znamenalo by to vytvorenie monopolnej situácie pre danú
firmu. Konštatovala ďalej, že aj stravovanie dôchodcov je zabezpečené k ich
spokojnosti. Priala by MŠK úspešne podnikať v tejto oblasti, ale nie v priestoroch
kultúrneho domu, znamenalo by to pokles úrovne kultúrnych podujatí.
Aj pán Mikóczy prehovoril v diskusii v tomto duchu.
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podnikateľské zámery.
Na návrh pána primátora poslanci pristúpili k hlasovaniu.
Prenájom kuchynských priestorov MsKS nebol schválený (3 - 2 - 5).
Dr. Vrezgová vyslovila spokojnosť, že diskusia k tejto téme prebehla bez vášní
a nevyvolal spor medzi poslancami.
Ing. Bugárová, hlavná kontrolórka mesta upozornila, že konateľ MŠK, pán Csepi
nemal právo hlasovať, preto jeho hlas bol anulovaný (2 - 2 - 5).
10./

Majetkoprávne operácie
Ing. Éva Kázmérová predložila komisiou mestského majetku odporúčané žiadosti :
- odpredaj 17 m2 pozemku Zoltánovi Kopsovi a Marte Radiovej za účelom
vysporiadania parciel - schválené tajným hlasovaním (10 - 0 - 0)
- prenájom pozemkov R. Wagnerovi za účelom vybudovania exteriérových terás
k predajniam na Starej ulici - neschválené tajným hlasovaním (1 - 0 -9)
- návrh na zriadenie vecného bremena za účelom uloženia stavby „Odber geotermálnej
vody pre penzión Orchidea“ - neschválený (0 - 0 - 10).
V diskusii k tejto žiadosti pán Mikóczy informoval, že prevádzkovateľ hotela
Orchidea má právo na liter termálnej vody z každých 10 litrov.
V skutočnosti však vie dokázať auditom vypracovaným SAV, že kapacita
predmetného vrtu je 5,3 l, čo niekedy nestačí ani na vlastné potreby.
Ďalej upozornil, že ešte stále nie je uzavretý prípad krádeže termálnej vody, isté je
však, že potrubia viedli práve k hotelu Orchidea.
Poslanci ďalej schválili zámer predaja rodinného domu na Lesnej ulici (10 - 0 - 0),
vymenovali komisiu na posúdenie súťažných návrhov (8 - 2 - 0) a uložili komisii
formu vyhodnotenia súťažných návrhov (9 - 1 - 0).

11./

Spojme sa pre čistý Veľký Meder
PaedDr. Tamás László, referent životného prostredia predložil svoju informatívnu
správu o aktivitách mesta a občianskych iniciatív na úseku jarného upratovania zberu smetia v meste a v lesoparku. Konštatoval, že kampaň z príležitosti mesiaca
ochrany životného prostredia (apríl) vyvolal pozitívny ohlas u spoločenských
organizácií. Spomenul plánované aktivity zväzu rybárov alebo študentov z obchodnej
akadémie a gymnázia a vyzval ďalších záujemcov o spoluprácu.
V diskusii prehovorila MUDr. Margita Cyprichová, ktorá pred 12 rokmi bola
iniciátorkou prvého jarného upratovania v okolí Promenády. Vyslovila spokojnoť
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mestského úradu.
Pán Csepi požiadal prísnejšiu kontrolu a sankcie voči smetičom, pán Bobkovič
poďakoval Dr. Cyprichovej za jej aktivitu.
Pán primátor sa obrátil na občanov zapojiť sa v mesiaci apríl za skrášlenie okolia
v meste.
12./

Voľba prísediacich pre okresný súd
Ing. Ladislav Jankó informoval, že v zmysle zákona o sudcoch a prísediacich je v
kompetencii mestského zastupiteľstva zabezpečiť prísediacich pre okresný súd na
ďalšie štvorročné obdobie voľbou z predložených kandidátov.
Zastupiteľstvo tajným hlasovaním zvolilo všetkých 4 predložených kandidátov a to :
Dezidera Kosára (10 - 0), Mgr. Gizelu Varga (8 - 2), Margitu Pytlovú (9 -1) a Mgr.
Alenu Horváthovú (10 - 0).

13./

Voľné návrhy, diskusia
Ing. Helena Kucseraová predložila súbor uznesení o predloženej žiadosti o poskytnutie
podpory Fond mikroprojektu česko-slovenské prihraničie 2007 - 2013 na realizáciu
projektového zámeru pre mesto Veľký Meder.
Tento návrh bol schválený (10 - 0 - 0).
Ing. Ildikó Dobis ako predseda komisie cestovného ruchu predložila návrh na členov
komisie v zložení Ing. Marta Vargová, Bc. Attila Varga, Ing. Koloman Pongrácz
a Ing. Helena Kucseraová a informovala o plánovanom okruhu činnosti komisie.
Zastupiteľstvo navrhovaných členov komisie schválilo (10 - 0 - 0).
Pán Dobis na konci diskusie požiadal doplniť plán práce MsZ tak, aby pri rozboroch
hospodárení mestských podnikov predložili správu aj predsedovia dozorných rád, aby
na júnovom zasadnutí odznela aj správa o hospodárení s majetkom mesta a o predaji
a prenájme nehnuteľností a aby na októbrovom zasadnutí v rámci správy o plnení úloh
na úseku sociálnych vecí odznela aj správa o stave zdravotníckeho zabezpečenia.
Upozornil ďalej, že do konca marca sa majú odovzdať majetkové priznania.

14./

Záver
Pán primátor poďakoval prítomným za účasť a uzavrel rokovanie.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing. Ladislav Rudický, PhD.
primátor mesta

-8-

Uznesenie č. 2-MsZ/2010
zo dňa 16.3.2010

1. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

s c h v aľ u j e
správu primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta

b/

berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva
vo Veľkom Mederi v roku 2010

2. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
1. Plán činnosti MPBH s.r.o. na rok 2010
2. Plán činnosti MŠK s.r.o. na rok 2010
3. Plán činnosti TERMÁL s.r.o. na rok 2010

3. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
nové logá a nový obchodný názov „THERMAL CORVINUS Veľký Meder“
spoločnosti TERMÁL s.r.o. Veľký Meder, podľa predloženého návrhu

4. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
1.

Zastupiteľstvo mesta Veľký Meder schvaľuje, aby sa Veľký Meder stal
zakladajúcim členom Európskeho Zoskupenia Územnej Spolupráce
"Zoskupenie" s ručením obmedzeným.

2.

Mesto Veľký Meder vytvorí predpoklady na splatenie základného
imania Európskeho Zoskupenia Územnej Spolupráce
"Zoskupenie" s ručením obmedzeným vo výške 0,50 EURO na jedného
stáleho obyvateľa z rozpočtu za rok 2010.

-9-

3.

Zastupiteľstvo mesta Veľký Meder poveruje primátora Ladislava
Rudického účasťou na ďalších rokovaniach s cieľom založenia
Európskeho Zoskupenia Územnej Spolupráce "Zoskupenie" s ručením
obmedzeným a ukladá, aby primátor mesta priebežne informoval
zastupiteľstvo o aktuálnom stave a výsledkoch rokovaní.

5. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

b e r i e n a v e d o mi e
informatívnu správu o činnosti spoločného obecného úradu – stavebného úradu

6. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

berie na vedomie
informatívnu správu o investičnej činnosti TERMÁL s.r.o. Veľlý Meder

7. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

neschvaľuje
prenájom kuchyňských a priľahlých priestorov MsKS .

8. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
1.

Odpredaj nehnuteľnosti v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, t.j. prevod majetku mesta v prípade
hodného osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhodne min.
trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov, a to pozemku
s parcelným číslom 3696/423 o výmere 17 m2 druh pozemku zastavaná
plocha v katastrálnom území Veľký Meder na Ulici Sv. Štefana za
účelom dodatočného majetkovoprávneho usporiadania pozemku
v užívaní navrhovateľov, ktorými sú: Kopsa Zoltán, Sv. Štefana 239/23,
932 01 Veľký Meder a Radiová Marta, Ružová 177/8, 932 01 Veľký
Meder, za cenu 6 Eur/m2. Kúpna zmluva musí byť uzavretá do 3
mesiacov odo dňa zápisu pozemku na LV mesta.

- 10 b/

schvaľuje
Zámer predaja nehnuteľností v zmysle §9a ods. 1 písm. a) zákona
o majetku obcí v znení neskorších predpisov v katastrálnom území
Veľký Meder, a to rodinného domu so súpisným číslom 425 na parcele
č. 707, parcely č. 707 o výmere 244 m2 druh pozemku zastavaná
plocha, parcely č. 708 o výmere 163 m2 druh pozemku záhrada, formou
obchodnej verenej súťaže
a na tomto základe
u k l a d á prednostke mestského úradu, aby vyhlásila v termíne od 22.
03. 2010, s termínom uzávierky do 19. 04. 2010 do 09:00 h. obchodnú
verejnú súťaž v zmysle §9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa ust. §281 a nasl.
Obchodného zákonníka s nasledovnými súťažnými podmienkami:
Nehnuteľnosti je možné odkúpiť len v celku. Kúpna cena musí byť
zaplatená pred podaním zmluvy na vklad v katastri nehnuteľností, inak
má vyhlasovateľ právo odstúpiť od zmluvy. Kritériom pre výber je
návrh, ktorý bude pre mesto najvýhodnejší pri zachovaní východiskovej
ceny ako ceny minimálnej. Minimálna cena je vo výške 16.600 Eur.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy
a ukončiť obchodnú verejnú súťaž ako neúspešnú alebo ju zrušiť.
Náklady navrhovateľov spojené s účasťou v obchodnej verejnej súťaži
sa nepriznávajú. Prednostka mestského úradu je poverená organizovať
obchodnú verejnú súťaž a splnomocnená doplniť ďalšie podmienky,
upravujúce podrobnejšie organizáciu obchodnej verejnej súťaže alebo
ochraňujúce záujmy mesta v pozícii vyhlasovateľa.

c/

menuje
komisiu pre posúdenie súťažných návrhov v zložení: Ing. Dömény
Zoltán, PhD., Ing. Michnya Robert, Ing. Dobis Ildikó, Ing. Kázmérová
Eva a Ing. Helena Kucseraová ako organizátorka obchodnej verejnej
súťaže.

d/

ukladá
komisii pre posúdenie súťažných návrhov uplatniť pri posudzovaní ako
kritérium vyhodnotenia súťažných návrhov najvhodnejší návrh pri
zachovaní východiskovej ceny ako ceny minimálnej vo výške 16.600 Eur
a predložiť odporúčanie s návrhom na záverečné rozhodnutie
mestského zastupiteľstva vo forme písomného protokolu
z vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.

e/

nescvaľuje
1.

Prenájom nehnuteľnosti v zmysle §9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, t.j. prenechávanie majetku mesta do
nájmu v prípade hodného osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhodne

- 11 min. trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov, a to pozemku
s parcelným číslom 2340/1 o výmere 2 x cca 63,63 m2 (podľa
priloženej situácie – výkres č. PS-001.00) druh pozemku zastavaná
plocha z celkovej výmery 12661 m2 v katastrálnom území Veľký
Meder, za účelom vybudovania 2 exteriérových terás k predajniam na
Starej ulici, pre navrhovateľa: Rudolfa Wagnera, Mostová 40, 932 01
Veľký Meder, na rok 2010. Sadzba ročného nájomného za užívanie
pozemku sa stanovuje vo výške 9,958 Eur/m2. Zmluva o uzavretí
budúcej nájomnej zmluvy musí byť podpísaná do 3 mesiacov odo dňa
schválenia tohto uznesenia, v ktorej sa prenajímateľ zaväzuje pristúpiť
k uzavretiu riadnej nájomnej zmluvy najskôr však v deň právoplatnosti
stavebného povolenia na budúcu stavbu „exteriérové terasy
k predajniam na Starej ulici“.
2.

Návrh na zriadenie vecného bremena spočívajúce v práve uloženia IS
(potrubie GTV- predizolované REHAU INSULPEX o 63/125, odpadové
potrubie GTV – PVC) na pozemku s parcelným číslom 4217/1 ( rozsah
vecného bremena bude zameraný podľa pokynov mestského úradu) vo
vlastníctve mesta (pri termálnom kúpalisku) za účelom uloženia stavby:
Odber geotermálnej vody pre penzión Orchidea a relaxačné centrum,
pre navrhovateľa: Orchid, s. r. o., Rozmarínová 3326/2, 932 01 Veľký
Meder, IČO: 36 269 841. Jednorazová odplata sa stanovuje vo výške
1000 Eur.

9. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

volí
prísediacich pre Okresný súd v Dunajskej Strede v počte 4 osoby na návrh
primátora mesta na volebné obdobie 2010 - 2014 nasledovne :
1. Dezider Kosár, V.Meder, Mostová 86
2. Mgr.Gizela Varga, V.Meder, M.Corvina 25
3. Margita Pytlová, V.Meder, Petofiho 1
4. Mgr. Alena Horváthová, V.Meder, M.Gorkého 37

10. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
1.

predloženie Žiadosti o poskytnutie podpory Fond Mikroprojektu
česko- slovenské prihraničí 2007-2013 na realizáciu projektového
zámeru pre Mesto Veľký Meder.

2.

zabezpečenie realizácie projektu/Žiadostí o NFP spracovaných zo
schválenej žiadosti o poskytnutie podpory

- 12 3.

financovanie projektu požadovanou mierou spolufinancovania
z celkových oprávnených výdavkov na projekt (max 5% z oprávnených
nákladov 1000,- EUR)

11. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
za členov komisie cestovného ruchu:
Ing. Marta Vargová
Bc. Albin Varga
Ing. Koloman Pongrácz
Ing. Helena Kucseraová

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Ladislav Rudický, PhD.
primátor mesta

Mgr. Éva Varga
Ing. Ildikó Dobis
--------------------------overovatelia zápisnice

Ing. Helena Kucseraová
prednosta úradu

