Zápisnica
napísaná z príležitosti 2. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 6.4.2009

Predsedajúci :
Prítomní

Ing. Ladislav Rudický, PhD., primátor mesta
:

podľa prezenčnej listiny

Overovatelia zápisnice :

Mgr. Éva Varga
Bc. Ildikó Laposová

Zapisovateľ :

Bc. Imrich Mikos

1./

Otvorenie, kontrola uznesení
Pán primátor privítal prítomných a konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné
a vymenoval overovateľov zápisnice.
Pracovné predsedníctvo bolo zvolené v zložení : Ladislav Dobis
Dénes Mikóczy.
Pán primátor navrhol schváliť program rokovania podľa pozvánky a to schválilo
jednohlasne aj mestské zastupiteľstvo.

2./

Správa primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta
Pán primátor informoval, že dňom 1.4.2009 bol odovzdaný do užívania kruhový
objazd v centre mesta, čím sa vyriešili časté dopravné zápchy hlavne počas turistickej
sezóny.
Ďalej informoval o podpísaní zmluvy o odovzdaní plochy na vybudovanie kanalizácie
na Okočskej ceste s tým, že bude začaté verejné obstarávanie.
Ohľadne polikliniky dodal, že funguje a prebiehajú práce na vypracovanie rôznych
štúdií na obnovenie budovy s tým, že na základe týchto štúdií budú skúmané možnosti
čerpania finančných prostriedkov z európskych fondov. Ešte dodal, že od zajtra možno
začať podpisovanie zmlúv so všetkými lekármi.
V piatok sa začala rekonštrukcia el. rozvodov v MŠ s vyuč. jazykom slov. a budúci
týždeň cez víkend možno budú práce dokončené. Potom sa bude pokračovať v MŠ
s vyuč. jazykom maďarským a cez leto v CVČ.
Pán primátor ešte pripomenul, že sa začne s výstavbou 24 b.j., v ktorých bude 8
jednoizbových, 8 dvojizbových a 8 trojizbových bytov. Budú podané žiadosti
o finančné prostriedky z fondu rozvoja bývania.

-2Pracujeme na separácii biologického odpadu. Robíme dokumentácie potrebné na
podanie žiadosti. Takisto pracujeme na separácii ostatného odpadu, najmä papiera,
plastu a skla. Aj na tomto úseku sú podané projekty. Spätná väzba je taká, že by sme
ich mohli dostať. Do 20. apríla má byť hotový projekt kanalizácie Ižopu a v máji
sa očakáva vypísanie „výzvy“ vládou.
Takisto je podaná žiadosť o dotáciu na umelo trávnaté multifunkčné ihrisko v areáli
štadióna v rozlohe 20 x 40 m. Prebiehajú administratívne práce.
Takisto sa zaoberáme úpravou cetra mesta, vrátane verejných WC, zelene
a chodníkov.
Aj tam budú možnosti na podanie žiadostí o dotácie, takže aj s týmto pracujeme.
Zaoberáme sa aj projektom verejného osvetlenia.
Pán primátor spomenul tribúnu na bývalom hádzanárskom ihrisku, že nebolo zbúrané
kvôli TESCU, ale jedna časť sa premiestni na tréningové ihrisko a druhá časť mala ísť
do dvora Zárdy, ale s tým nesúhlasila cirkev. Takže druhá časť sa premiestni na
futbalové ihrisko v Ižope.
Ďalej spomenul Komárňanskú spoločnosť, ktorá vyhrala výberové konanie na údržbu
verejnej zelene v meste. Poctivo a systematicky pracujú, takže vidieť výsledky ich
práce.
Pracuje sa na obnove chodníka na Komárňanskej ulici, ale pred pokládkou zámkovej
dlažby bude umiestnený optický kábel Madnetu.
Po Veľkej noci sa začne aj s obnovou chodníka na Železničnej ulici, v prvej etape od
zadného vchodu TSM po ZUŠ. Za dva dni boli v meste opravené najhoršie
a najzničenejšie chodníky a ulice.
Ildikó Laposová sa pýtala, či už boli vykonané opatrenia na vybudovanie
bezbariérového vchodu na pošte a kedy bude dokončený pult mestského rozhlasu.
Ďalej pripomenula, či by sa nedalo urobiť nejaké dopravné obmedzenie na
Medveďovskej ceste. Pán primátor odpovedal, že s tými úradmi sa ešte nerokovalo,
ale musíme rozmýšľať o bezbariérových prístupoch aj do našich budov ohľadne
volieb. So Slov. správou ciest budeme rokovať o vyriešení situácie na Medveďovskej
ceste.
Pán poslanec Dobis navrhol, aby kontrolu uznesení vykonal hl. kontrolór mesta
polročne a dal komplexnú písomnú správu MsZ.
Ing. Néveri nesúhlasil z polročným intervalom kontroly uznesení a navrhuje podať
správu na každom zasadnutí MsZ.
Správa primátora mesta bola schválená (10 - 1 - 0).

3./

Interpelácie poslancov
Pán Bobkovič vyjadril svoje potešenie z nedávnej akcie čistenia lesa a takéto aktivity
navrhol vykonávať častejšie. Na základe podnetu MŠ s vyuč.jazykom slov. sa spýtal,
kedy sa bude pokračovať v maľbe zadnej časti budovy škôlky.
Pán primátor odpovedal, že les nepatrí mestu, ale grófovi Kálnokymu, tak mesto
nemôže vykonať väčšie údržby a investície v lese. Poďakoval každému, kto sa
zúčastnil na čistení lesa a avizoval, že v tejto akcii mesto bude pokračovať.

-3Pán Bobkovič sa vyjadril, aby sa na nasledujúcej akcii čistenia lesa dňa 18.4.2009
zúčastnili aj členovia organizácií, ktoré poberajú dotácie od mesta.
Pán primátor sa vyjadril, že na dokončenie maľby MŠ musíme nájsť technické riešenie
kvôli elektrickému vedeniu.
Pán Dobis sa vyjadril, že sa osobne zúčastnil na akcii čistenia lesa a pochválil
pracovníkov mestského úradu za organizačné zabezpečenie tejto akcie.
Ďalej vyjadril svoju nespokojnosť s čistotou detského ihriska na nám. Mládeže.
Pán primátor odpovedal, že bude zabezpečená čistota ihriska.
Pán Csepi sa pýtal na zber separovaného odpadu, fungovanie zametacieho auta a
fungovanie auta na odvoz kontajnerov. Mal otázky ohľadne technologického
vyhotovenia umelotrávnatého ihriska.
Pán primátor odpovedal, že na zametacom aute po skončení zimného obdobia bol
odmotovaný odhŕňač snehu a v najbližšom období bude fungovať ďalej ako zametací
stroj. O hospodárnosti využitia auta na odvoz kontajnerov bude predložené
vyúčtovanie po skončení I. polroka. K špecifickým technickým vlastnostiam
umelotrávnatého inriska sa zatiaľ nevedel vyjadriť, ale predpokladá, že vyhotovenie
bude na vysokej kvalitatívnej úrovni.
PaedDr. Tamás László, referent živ.prostredia MsÚ sa vyjadril k téme zberu
separovaného odpadu s uvedením termínov a frekvencií odvozu ako aj informovaniu
obyvateľov mesta o týchto odvozoch.
4./

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 95 - vyhradenie miest na
vylepovanie volebných plagátov pre voľby do EP
Pán Dobis žiadal doplniť návrh VZN časti začiatku Komárňanskej cesty o „oproti
poštovému úradu“. Takto doplnený návrh bol schválený 11 - 0 - 0.

5./

Majetkoprávne operácie
Ing. Sakszon predniesol návrhy majetkoprávnych operácií :
1. Odpredaj nehnuteľnosti: pozemku s parcelným číslom 3696/2 o výmere upresnenej
geometrickým plánom, druh pozemku zastavaná plocha pre Richarda Forróa,
trvale bytom Partizánska 30/36, 932 01 Veľký Meder za cenu 99,58 Eur/m2 /3000
Sk/m2/ na stavbu garáží v počte 10 ks. Pozemok sa nachádza v katastrálnom území
Veľký Meder na Komárňanskom sídlisku. (1 - 0 - 8)
2. Odpredaj nehnuteľností: pozemku s parcelným číslom 3696/2 o výmere cca 2 x 18 m2
(presnú výmeru určí geometrický plán) druh pozemku zastavaná plocha, pre
Ladislava Molnára, trvale bytom Komárňanská 204/102, 932 01 Veľký Meder
a Tomáša Vajdu, trvale bytom Komárňanská 204/100, 932 01 Veľký Meder za cenu
33,19 EUR/m2 /1000 Sk/m2/. Pozemok sa nachádza v katastrálnom území Veľký

Meder, na Komárňanskom sídlisku. Kúpne zmluvy budú podané do katastra až po
predložení stavebného povolenia v lehote 3 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej
zmluvy. (2 - 0 - 8)
3. Odkúpenie nehnuteľnosti: pozemku s parcelným číslom 4206/1 o výmere 7649 m2
druh pozemku orná pôda, od Winery corp, s. r. o., Bottová 2851/7, 945 01 Komárno
za cenu 1 € za celú parcelu. Pozemok sa nachádza v katastrálnom území Veľký
Meder, sú to ulice: Hraničná, Turistická, Rozmarínová, Rekreačná, Letná a ulica Pri
prameni. (7 - 0 - 4)
4. Odkúpenie nehnuteľností: pozemku s parcelným číslom 3106 o výmere 300 m2 druh
pozemku záhrada, od Ing. Vincenta Mikolaiho a manželky Kláry, trvale bytom
Orgovánová 2055/5, 932 01 Veľký Meder za cenu 66,39 Eur/m2 /2000 Sk/m2/.
Pozemok sa nachádza v katastrálnom území Veľký Meder na Železničnej ulici. Kúpna
zmluva bude uzavretá až po naplnení rozpočtu mesta nad rámec plánovaných príjmov.
(7 - 3)
5. Odpredaj nehnuteľnosti: pozemku s parcelným číslom 51/1 o výmere cca. 3 x 18 m2
(presnú výmeru určí geometrický plán) druh pozemku zastavaná plocha za účelom
výstavby garáže pre Ing. Zoltána Vargu, trvale bytom Sídl. M. Corvina 1321/23, 932
01 Veľký Meder, Ing. Karolinu Vargovú, trvale bytom Sídl. M. Corvina 1643/14,
932 01 Veľký Meder, Pusztay Beátu, trvale bytom Sídl. M. Corvina 1032/46, 932 01
Veľký Meder, za cenu 33,19 Eur/m2 /1000 Sk/m2/. Pozemok sa nachádza
v katastrálnom území Veľký Meder na Sídl. M. Corvina. Kúpne zmluvy budú podané
do katastra až po predložení stavebného povolenia v lehote 3 mesiacov odo dňa
uzavretia kúpnej zmluvy. (7 - 3)
6. Odpredaj nehnuteľnosti: pozemku s parcelným číslom 1443/1 (Variant č. 1 príjazdová komunikácia z Lesnej ulice) o výmere cca 13.821,36 m2 (presnú výmeru
určí geometrický plán) druh pozemku ostatná plocha, za účelom stavby obchodného
domu „TESCO“ pre ISTROFINAL, a. s., Národná 10, 010 01 Žilina za cenu 33,19
Eur/m2 / 1000 Sk/m2/. Podmienky uzavretia kúpnej zmluvy: Nárok predávajúceho na
spätný prevod nehnuteľnosti za kúpnu cenu zníženú o 10 % (kupujúci nemá nárok na
úhradu prípadných investičných nákladov ohľadne pozemku a rozostavanej stavby),
v prípade ak kupujúci nerealizuje svoj investičný zámer, t. j. nedôjde ku kolaudácii
najneskôr do 2 rokov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Predávajúci vyhradzuje pre
seba predkupné právo pre prípad odpredania nehnuteľnosti do doby realizácie
investičného zámeru kupujúceho. V prípade, ak kupujúci poruší tento svoj záväzok, je
povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške kúpnej ceny. Kupujúci
umožní predávajúcemu neobmedzený vstup do štadióna z medzinárodnej cesty, t. j. z
Medveďovskej cesty. Kupujúci na vlastné náklady postaví oplotenie medzi
obchodným domom „TESCO“ a štadiónom. Kúpna zmluva musí byť uzavretá do 3
mesiacov odo dňa schválenia tohto uznesenia. Kúpna cena musí byť zaplatená do 30
dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy.
Na návrh p. Mikóczyho zastupiteľstvo schválilo doplniť uznesenie podmienkou
predaja a to „pri zachovaní atletickej dráhy“ (7- 0 -4).
Po následnej diskusii však na návrh pracovného predsedníctva materiál bol stiahnutý z
rokovania ( 7 - 4 - 0) s tým, že primátor je oprávnený rokovať v zmysle schválenej
podmienky.

7. Uzatváranie nájomných zmlúv o nájme mestských pozemkov, t.j. pozemku, ktorý je
zastavaný rodinným domom, garážou, ktorá tvorí časť dvora, pozemkov pri rodinných
domoch, záhrad a predzáhradok situovaných pri rodinných domoch, s užívateľmi,
ktorí dodatočne neodkúpili predmetné nehnuteľnosti, na rok 2009. Cenu za nájom
pozemku určuje platná smernica pre určenie ceny mesta za predaj a prenájom
pozemkov vo vlastníctve mesta Veľký Meder a postup pri jeho predaji a prenájme
vrátane dodatku č. 1. ( 11 - 0 - 0)
8. Dlhodobý prenájom nehnuteľnosti: pozemku s parcelným číslom 3/1 o výmere 1507
m2 druh pozemku zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký Meder na obdobie 15
rokov Detskému domovu Polárka, Želiarska 36, 932 01 Veľký Meder. Cenu za
nájom pozemku určuje platná smernica pre určenie ceny mesta za predaj a prenájom
pozemkov vo vlastníctve mesta Veľký Meder a postup pri jeho predaji a prenájme
vrátane dodatku č. 1, t.j. 0,03 EUR/rok - materiál stiahnutý z rokovania (11 - 0 - 0).
9. Kúpnu cenu podľa znaleckého posudku č. 22/2009 zo dňa 29. 03. 2009 vo výške
17.400 EUR. Toto uznesenie predstavuje dodatok k uzneseniu č. 1-MsZ/2009 bod
6/b/17 zo dňa 02. 03. 2009, ktorým bolo schválené odkúpenie nehnuteľností: a to
pozemku s parcelným číslom 3502 o výmere 325 m2 druh pozemku zastavaná
plocha, pozemku s parcelným číslom 3503 o výmere 557 m2 druh pozemku záhrada,
stavby so súpisným číslom 2 druh stavby rodinný dom (na parcele č. 3502) od
vlastníkov menovaných nehnuteľností, ktorí sú zapísaní na LV č. 1037 (Simonová
Eva, Bitunková 440/4, 932 01 Veľký Meder, Nagyová Irena, Gagarinova 1603/25,
932 01 Veľký Meder, Márk Gejza a manželka Ermelinda, Tichá 2085/130, 932 01
Veľký Meder). Nehnuteľnosti sa nachádzajú v katastrálnom území Veľký Meder na
Komárňanskej ceste. Kúpna zmluva bude uzavretá až po naplnení rozpočtu mesta nad
rámec plánovaných príjmov. (8 - 0 - 1)
10. Zmenu uznesenia č. 3-MsZ/2008, bod č. 7/a/2 zo dňa 25. 06. 2008, a to nasledovne:
„Odpredaj pozemku s parcelným číslom 3696/187 o výmere 79 m2 (presnú výmeru
určí geometrický plán), druh pozemku zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký
Meder pre HERTOL, s. r. o., Dunajská 5599/3a, 929 01 Dunajská Streda ta účelom
vytvorenia verejných parkovacích plôch. Cena pozemku podľa platnej smernice je
99,58 EUR/m2 /3000 Sk/m2/. Kúpna zmluva s vecným bremenom musí byť uzavretá
do 3 mesiacov odo dňa schválenia tejto zmeny uznesenia. Kúpna cena musí byť
uhradená do 30 dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy“. (11 - 0 - 0)
11.Zmenu uznesenia č. 5-MsZ/2008 bod 5/a/3 zo dňa 05. 11. 2008, a to nasledovne:
„Odpredaj pozemku s parcelným číslom 4191/7 o výmere 743 m2 druh pozemku
ostatná plocha (pozemok bol zameraný geometrickým plánom č. 30079918/17/2009
zo dňa 20. 03. 2009), katastrálne územie Veľký Meder pre Hotel Thermal Varga s.
r. o., Promenádna 595/1, 932 01 Veľký Meder a MEDOS VARGA, spol. s r. o.,
Promenádna 1, 932 01 Veľký Meder za účelom vytvorenia parkovacích plôch. Cena
pozemku podľa platnej smernice je 66,39 EUR/m2 /2000 Sk/m2/. Kúpna zmluva musí
byť uzavretá do 3 mesiacov odo dňa schválenia tejto zmeny uznesenia. Kúpna cena
musí byť uhradená do 30 dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy.“ (11 - 0 - 0)
6./

Vytvorenie novej právnej formy MŠK vo V. Mederi, vo forme s.r.o. v zmysle
Obchodného zákonníka

-6Pán primátor sa vyjadril, že v minulosti boli problémy pri zúčtovaní mestom
poskytnutých dotácií športovému klubu a v záujme priehľadnejších finančných tokov
a kontrol navrhuje prevádzkovanie MŠK vo forme obchodnej spoločnosti.
Spoločenská zmluva na založenie s.r.o. a ďalšie pravidlá fungovania budú predložené
na schválenie MsZ v ďalšom období. (9 - 2 - 0)
7./

Čestné občianstvo pre Petra Battyániho pre úspešnú reprezentáciu mesta Veľký Meder
v televíznom seriáli
Pán Néveri vyjadril svoje obavy, aby prípadné udelenie tohto čestného občianstva
nebolo prezentované v televízii JOJ v zosmiešnenej forme.
Pán Dobis navrhol tajné hlasovanie, čo poslanci schválili 8 - 0 - 2, výsledkom tajného
hlasovania je 3 - 1 -7.

8./

Voľné návrhy, diskusia
Uzavretie zmluvy o spolupráci so srbským mestom Čačak za účelom využívania
finančných prostriedkov z fondov EÚ a za účelom rozvoja oboch miest
Poslanci schválili 11 - 0 - 0.
Spolufinancovanie projektu s názvom „Zavedenie separovaného zberu biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu vo Veľkom Mederi a okolí“
Tamás László, referent životného prostredia MsÚ vysvetlil potrebu schválenia
spolufinancovania plánovaného projektu, aby bolo možné podať žiadosť na nenávratné
finančné prostriedky z fondov EÚ.
Poslanci schválili 11 - 0 - 0.
Poslanci schválili odmenu primátorovi mesta za I. štvrťrok 2009 vo výške 30,90% zo
súčtu platov za uplynulé obdobie 11 - 0 - 0.
Poslanci schválili odmenu hlavnému kontrolórovi mesta za I. štvrťrok 2009 vo výške
15,90 % zo súčtu platov za uplynulé obdobie 11 - 0 - 0.
Plán zasadnutia MsZ na rok 2009
Poslanci doplnili plán o mimoriadne zasadnutie MsZ dňa 14.4.2009 a schválili
11 - 0 - 0.
Éva Varga vyjadrila poďakovanie za príjemný a milý program na Deň učiteľov.

9./

Záver
Pán primátor poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing. Ladislav Rudický, PhD.
primátor mesta
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Uznesenie č. 2-MsZ/2009
zo dňa 6.4.2009
1.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/.

schvaľuje
správu primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta

2.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 95 – vyhradenie miest
na vylepovanie volebných plagátov pre voľby do EP

3.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/.

schvaľuje

1.

Odkúpenie nehnuteľnosti: pozemku s parcelným číslom 4206/1 o výmere 7649
m2 druh pozemku orná pôda, od Winery corp, s. r. o., Bottová 2851/7, 945
01 Komárno za cenu 1 Euro za celú parcelu. Pozemok sa nachádza
v katastrálnom území Veľký Meder, sú to ulice: Hraničná, Turistická,
Rozmarínová, Rekreačná, Letná a ulica Pri prameni.

2.

Odkúpenie nehnuteľností: pozemku s parcelným číslom 3106 o výmere 300
m2 druh pozemku záhrada, od Ing. Vincenta Mikolaiho a manželky Kláry,
trvale bytom Orgovánová 2055/5, 932 01 Veľký Meder za cenu 66,39
Eur/m2 /2000 Sk/m2/. Pozemok sa nachádza v katastrálnom území Veľký
Meder na Železničnej ulici. Kúpna zmluva bude uzavretá až po naplnení
rozpočtu mesta nad rámec plánovaných príjmov.

3.

Odpredaj nehnuteľnosti: pozemku s parcelným číslom 51/1 o výmere cca. 3 x
18 m2 (presnú výmeru určí geometrický plán) druh pozemku zastavaná
plocha za účelom výstavby garáže pre Ing. Zoltána Vargu, trvale bytom
Sídl. M. Corvina 1321/23, 932 01 Veľký Meder, Ing. Karolinu Vargovú,
trvale bytom Sídl. M. Corvina 1643/14, 932 01 Veľký Meder, Pusztay Beátu,
trvale bytom Sídl. M. Corvina 1032/46, 932 01 Veľký Meder, za cenu 33,19
Eur/m2 /1000 Sk/m2/. Pozemok sa nachádza v katastrálnom území Veľký
Meder na Sídl. M. Corvina. Kúpne zmluvy budú podané do katastra až po
predložení stavebného povolenia v lehote 3 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej
zmluvy. Kúpna zmluva musí byť uzavretá do 3 mesiacov odo dňa schválenia
tohto uznesenia. Kúpna cena musí byť zaplatená do 30 dní odo dňa podpisu
kúpnej zmluvy.
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4.

Uzatváranie nájomných zmlúv o nájme mestských pozemkov, t.j. pozemku,
ktorý je zastavaný rodinným domom, garážou, ktorá tvorí časť dvora,
pozemkov pri rodinných domoch, záhrad a predzáhradok situovaných pri
rodinných domoch, s užívateľmi, ktorí dodatočne neodkúpili predmetné
nehnuteľnosti, na rok 2009. Cenu za nájom pozemku určuje platná smernica
pre určenie ceny mesta za predaj a prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta
Veľký Meder a postup pri jeho predaji a prenájme vrátane dodatku č. 1.

5.

Kúpnu cenu podľa znaleckého posudku č. 22/2009 zo dňa 29. 03. 2009 vo
výške 17.400 EUR. Toto uznesenie predstavuje dodatok k uzneseniu č. 1MsZ/2009 bod 6/b/17 zo dňa 02. 03. 2009, ktorým bolo schválené odkúpenie
nehnuteľností: a to pozemku s parcelným číslom 3502 o výmere 325 m2 druh
pozemku zastavaná plocha, pozemku s parcelným číslom 3503 o výmere 557
m2 druh pozemku záhrada, stavby so súpisným číslom 2 druh stavby rodinný
dom (na parcele č. 3502) od vlastníkov menovaných nehnuteľností, ktorí sú
zapísaní na LV č. 1037 (Simonová Eva, Bitunková 440/4, 932 01 Veľký
Meder, Nagyová Irena, Gagarinova 1603/25, 932 01 Veľký Meder, Márk
Gejza a manželka Ermelinda, Tichá 2085/130, 932 01 Veľký Meder).
Nehnuteľnosti sa nachádzajú v katastrálnom území Veľký Meder na
Komárňanskej ceste. Kúpna zmluva bude uzavretá až po naplnení
rozpočtu mesta nad rámec plánovaných príjmov.

6.

Zmenu uznesenia č. 3-MsZ/2008, bod č. 7/a/2 zo dňa 25. 06. 2008, a to
nasledovne:
„Odpredaj pozemku s parcelným číslom 3696/187 o výmere 79 m2 (presnú
výmeru určí geometrický plán), druh pozemku zastavaná plocha, katastrálne
územie Veľký Meder pre HERTOL, s. r. o., Dunajská 5599/3a, 929 01
Dunajská Streda ta účelom vytvorenia verejných parkovacích plôch. Cena
pozemku podľa platnej smernice je 99,58 EUR/m2 /3000 Sk/m2/. Kúpna
zmluva s vecným bremenom musí byť uzavretá do 3 mesiacov odo dňa
schválenia tejto zmeny uznesenia. Kúpna cena musí byť uhradená do 30 dní
odo dňa podpisu kúpnej zmluvy“.
Zmenu uznesenia č. 5-MsZ/2008 bod 5/a/3 zo dňa 05. 11. 2008, a to
nasledovne:
„Odpredaj pozemku s parcelným číslom 4191/7 o výmere 743 m2 druh
pozemku ostatná plocha (pozemok bol zameraný geometrickým plánom č.
30079918/17/2009 zo dňa 20. 03. 2009), katastrálne územie Veľký Meder pre
Hotel Thermal Varga s. r. o., Promenádna 595/1, 932 01 Veľký Meder
a MEDOS VARGA, spol. s r. o., Promenádna 1, 932 01 Veľký Meder za
účelom vytvorenia parkovacích plôch. Cena pozemku podľa platnej smernice
je 66,39 EUR/m2 /2000 Sk/m2/. Kúpna zmluva musí byť uzavretá do 3
mesiacov odo dňa schválenia tejto zmeny uznesenia. Kúpna cena musí byť
uhradená do 30 dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy.“

7.
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neschvaľuje

1.

Odpredaj nehnuteľnosti: pozemku s parcelným číslom 3696/2 o výmere
upresnenej geometrickým plánom, druh pozemku zastavaná plocha pre
Richarda Forróa, trvale bytom Partizánska 30/36, 932 01 Veľký Meder za
cenu 99,58 Eur/m2 /3000 Sk/m2/ na stavbu garáží v počte 10 ks. Pozemok sa
nachádza v katastrálnom území Veľký Meder na Komárňanskom sídlisku.
Kúpna zmluva musí byť uzavretá do 3 mesiacov odo dňa schválenia tohto
uznesenia. Kúpna cena musí byť zaplatená do 30 dní odo dňa podpisu kúpnej
zmluvy.

2.

Odpredaj nehnuteľností: pozemku s parcelným číslom 3696/2 o výmere cca 2 x
18 m2 (presnú výmeru určí geometrický plán) druh pozemku zastavaná plocha,
pre Ladislava Molnára, trvale bytom Komárňanská 204/102, 932 01 Veľký
Meder a Tomáša Vajdu, trvale bytom Komárňanská 204/100, 932 01 Veľký
Meder za cenu 33,19 EUR/m2 /1000 Sk/m2/. Pozemok sa nachádza
v katastrálnom území Veľký Meder, na Komárňanskom sídlisku. Kúpne
zmluvy budú podané do katastra až po predložení stavebného povolenia
v lehote 3 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva musí byť
uzavretá do 3 mesiacov odo dňa schválenia tohto uznesenia. Kúpna cena musí
byť zaplatená do 30 dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy.

4. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/.

schvaľuje
vytvorenie novej právnej formy MŠK vo Veľkom Mederi, vo forme s.r.o.
v zmysle Obchodného zákonníka

5. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/.

neschvaľuje
čestné občianstvo pre Petra Battyányiho pre úspešnú reprezentáciu mesta
Veľký Meder v televíznom seriáli

6. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/.

schvaľuje
uzavretie zmluvy o spolupráci so srbským mestom Čačak za účelom
využívania finančných prostriedkov z fondov EU, za účelom rozvoja oboch
miest
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a/.

schvaľuje
spolufinancovanie projektu s názvom „Zavedenie separovaného zberu
biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu vo Veľkom Mederi a okolí “
vo výške 5% oprávnených nákladov v zmysle podmienok výzvy predkladania
projektu v rámci Operačného programu životné prostredie, kód výzvy OPŽP –
PO4-09-1
Výška celkových výdavkov na projekt: 348 328,29,-€
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 348 328,29,-€
Výška spolufinancovania: 17 416,41,-€

8. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/.

schvaľuje
odmenu primátorovi mesta za I. štvrťrok 2009 vo výške 30,90 % zo súčtu
platov za uplynulé obdobie

b/.

schvaľuje
odmenu hlavnému kontrolórovi mesta za I. štvrťrok 2009 vo výške 15,90 %
zo súčtu platov za uplynulé obdobie

9. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/.

schvaľuje
plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2009

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

Mgr. Éva Varga
Bc. Ildikó Laposová
------------------------------overovatelia zápisnice

Ing. Helena Kucseraová
prednosta úradu

