Zápisnica
napísaná z príležitosti 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 23.6.2008 a 25.6.2008

Predsedajúci :

Ing. Ladislav Rudický, PhD., primátor mesta

Overovatelia zápisnice :

Ladislav Dobis
Ildikó Laposová

Prítomní

:

podľa prezenčnej listiny

Zapisovateľ

:

Ing. Ladislav Jankó

1.

Otvorenie, kontrola uznesení
Tretie riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku 2008 otvoril pán primátor
a predložil návrh programu rokovania. Na návrh Ing. Néveriho bol program doplnený
o opakované prerokovanie podmienok predaja priemyselného parku a takto aj
schválený.
Pracovné predsedníctvo bolo schválené v zložení Dénes Mikóczy, Ing. Róbert
Michnya, za overovateľov zápisnice pán primátor vymenoval p. Ladislava Dobisa
a pani Ildikó Laposovú.
Pán primátor konštatoval, že dĺžka zasadnutia je limitovaná z dôvodu , že poslanci
sa zúčastnia na slávnostnom ukončení školského roka ZŠ s VJM dnes o 18.30 hod.
v miestnosti kinosále MsKS.
V rámci kontroly uznesení z predchádzajúcich rokovaní pán primátor informoval, že
plánovaná výstavba obecného domu v Ižope je pripravená na úrovni stavebného
povolenia, podobne ako stavba nad vrtom pri termálnom kúpalisku. Uznesenia
z mimoriadneho zasadnutia sú splnené až na zmluvu s EXPRES Reality, kde už
vstúpil konečný kupujúci IPEC, preto je potrebné zmeniť najprv túto časť uznesenia.

2.

Správa primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta
Pán primátor informoval, že zmluva s IMO INVEST sa podpísala bez problémov,
hladko, návrh na vklad bude zadaný až po zložení kúpnej ceny. S EXPRES Reality
bolo treba najprv upresniť ešte niektoré podmienky, medzitým však vstúpil do
jednania konečný investor, preto je potrebné vykonať spomínanú zmenu v uznesení.
V súvislosti s odkúpením Polikliniky je potrebné skontrolovať a upresniť niektoré
údaje nehnuteľností, pretože dáta používané na VÚC sú nepresné.
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Výstavba domu smútku sa blíži k finišu, medzitým sa dohodlo aj na označení stavby
symbolmi tak katolickej ako aj reformovanej cirkvi.
Bol premaľovaný aj dom smútku v Ižope, už sa pripravujú na výmenu oplotenia.
V súvislosti s kanalizáciou Okočskej cesty sa čaká na vyjadrenie požiarnikov, bola
odstránená betónová stena fontány v parku B.Bartóka a slávnostne sa odovzdal do
užívania 50 metrový plavecký bazén na termálnom kúpalisku.
Pán primátor informoval poslancov, že od 1. júna je rozviazaný pracovný pomer s Ing.
Hervaym a od 1. júla už ani Ing. Raffay nebude zamestnancom mestského úradu.
Po schválení predloženého organizačného poriadku bude vypísaný konkurz na tieto
funkcie.
Pán primátor vyslovil nespokojnosť s úrovňou futbalu aj s prihliadnutím na vysokú
dotáciu od mesta, preto prisľúbil finančné aj organizačné zmapovanie činnosti.
Pracuje sa na pasporte cintorínov, v priebehu dvoch mesiacov by mala byť hotová aj
digitálna mapa katolického a reformovaného cintorína.
Pán primátor informoval, že z príležitosti 95. narodenín pozdravili najstaršiu osobu
nášho mesta, p. Máriu Petzkovú.
Na ZŠ B. Bartóka sa robí kompletná rekonštrukcia elektrickej inštalácie a osvetlenia.
Blíži sa aj odovzdanie obytného domu s 36 b.j., poradovník uchádzačov je hotový,
kolaudácia sa plánuje na koniec júla.
Mestský úrad pripravil projekt na dotáciu vo výške 1,3 mil. na vybudovanie ekodvora
alebo na nákup zberných nádob separovaného odpadu.
Bolo zakúpené zametacie vozidlo – už je v skúšobnej prevádzke.
Veľkomederský hlásnik vychádza v novej kvalite a vydala sa nová publikácia –
brožúra o našom meste. V meste sa nahrádzajú staré lavice a popolníky, resp. sa
rozmiestňujú nové, na Promenáde sa finišuje s kompletizovaním okolia domčekov,
vybavujú sa kamerovým systémom a alarmom.
Správa primátora mesta bola schválená

3.

(11 – 0 – 0).

Interpelácie poslancov
Pán Dobis požiadal informáciu o rozkopávkach v centre mesta vzhľadom na turistickú
sezónu, na budúcnosť trhoviska s prihliadnutím na zdemolované predajné stoly, na
absenciu tečúcej vody a kontajnerov. Upozornil na problémy s parkovaním v meste, na
autá na chodníkoch a navrhol zriadiť parkovisko na sídl.M.Corvina na voľnom

-
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priestranstve pri predajni nábytku a požiadal mestskú políciu uplatniť vyznačené
parkovacie miesta na Komárňanskej ul. a aby hliadkovali pešo, resp. na bycikli a nie
autom.
Upozornil ďalej na kamióny a autobusy parkujúce na uliciach mesta, opýtal sa na
koncepciu likvidácie odpadu a na majetkoprávne usporiadanie pozemkov pod
skládkou na Čičovskej ceste.
Pán primátor vzhľadom na limitovaný čas zasadnutia prisľúbil písomnú odpoveď.
Dodal však, že na zriadenie parkoviska sú koncepcie, činnosť MP prehodnotí a pri
skládke sú už vysporiadané pozemky Urbariátu, problematické sú však parcely
v správe Pozemkového fondu.
Nová štruktúra odpadového hospodárstva má za účel nezvýšiť ťarchy občanov, ale aby
ani z rozpočtu mesta nebolo treba doplácať.
Pán Csepi v súvislosti s problémami futbalového oddielu dodal, že na druhej strane
fungujú veľmi úspešné mládežnícke a dorastenecké futbalové družstvá.
Opakovane upozornil na hlučnú nákladnú dopravu na Kurtaserskej ulici, na absenciu
klimatizácie spoločenskej miestnosti MsKS, požiadal o správu financovania výstavby
domu smútku a správu o krádeži termálnej vody avizovanej už na koniec februára.
Pán primátor v súvislosti s premávkou ťažkých vozidiel DAN SLOVAKIA na
Kurtaserskej ulici nevidí východisko, vzhľadom na absenciu inej prístupovej cesty.
Klimatizácia MsKS je naplánovaná, potrebné sú len peniaze. Rozpočet výstavby domu
smútku je záväzný pre dodávateľa a k termálnej vode nemá informácie.
Pani Laposová upozornila na potrebu policajnej asistencie v letnej sezóne na
križovatke pri BILLE, opýtala sa na princípy dodržiavania nočného kľudu a na
použiteľnosť prechodu nad koľajnicami na železničnej stanici.
Pán primátor informoval, že s policajnou asistenciou sa ráta a dúfa, že s rušením
nočného kľudu nebudú problémy a že sa opýta na zdemolovaný prechod na
železničnej stanici.

4.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 76, ktorým sa mení VZN č. 74 o dani za
ubytovanie
Materiál predložil Bc. Mikos Imrich, vedúci referátu daní a poplatkov a informoval, že
ide o dodatok, podľa ktorého sa už vydávajú aj trojdňové a týždenné potvrdenia –
lístky o zaplatení poplatku.
Pán Dobis upozornil, že predložený materiál v rozpore s rokovacím poriadkom nie je
podpísaný spracovateľom.
Predložený materiál bol schválený (11 – 0 – 0).

-45.

Organizačný poriadok mestského úradu
Dôvodovú správu k predloženému organizačnému poriadku komentovala
Ing. Kucseraová, prednostka úradu. Zo zmien spomenula kanceláriu 1. kontaktu a že
staronové odd. reg. rozvoja a CR bude mať za úlohu vykonávať aktívnejšiu činnosť na
úseku CR.
Po schválení tejto štruktúry sa vypíše konkurz na vedúceho spomínaného oddelenia
ako aj na vedúceho oddelenia rozvoja mesta a výstavby.
Ing. Kucseraová ďalej oznámila, že riaditeľka MŠ s vyuč.jaz.maďarským sa vzdala
funkcie, preto bude vypísaný konkurz aj na toto uvoľnené miesto.
Pán primátor dodal, že po schválení organizačnej štruktúry sa vypracuje pracovný
poriadok MsÚ a nové náplne činnosti zamestnancov.
Na návrh p. Dobisa materiál v odseku č. 4 Všeobecných ustanovení bol doplnený
o slovo „štátnym“ pred slovom znakom.
V rámci diskusie sa vysvetlilo, že presnú formu prevádzkovania oddelenia
odpadového hospodárstva a služieb je potrebné ešte zvážiť, predloží sa na zasadnutí
v septembri, na návrh pána Dobisa však poslanci už teraz schválili vytvoriť funkciu
vedúceho oddelenia. Neschválili však podrobnejšie spracovať vzťah zástupcov
primátora k MsÚ, nakoľko to je dané v rámci poverenia primátorom a môže sa
kedykoľvek zmeniť.
Predložený materiál bol schválený aj so spomínanými zmenami

(10 - 1 - 0).

Zastupiteľstvo ďalej poverilo prednostku úradu spracovaním okruhov činností
jednotlivých oddelení
(11 – 0 – 0).

6.

Správa o hospodárení MPBH s.r.o. za rok 2007
Predložený písomný materiál komentoval Ing. Varga, konateľ spoločnosti.
Pán Dobis dodal, že niektoré jeho výhrady k správe prediskutoval s konateľmi a boli
zodpovedané. Upozornil ďalej, že činnosť MPBH s.r.o. – údržba cintorína –
vykonávaná pre mesto nemôže negatívne ovplyvniť hospodárske výsledky podniku.
Ďalej navrhol uložiť riaditeľovi MPBH pripraviť návrh rozpočtu nákladov na údržbu
zverených nebytových objektov mesta.
Pán primátor dodal, že je to na úrovni príjmov z nájomného, hoci uznal, že na väčšie
rekonštrukcie to nestačí.
Správa o činnosti, spôsob použitia zisku a vyčlenenie 100 000,- Sk na odmeny bolo
schválené
(11 – 0 – 0).
Poverenie na návrh p. Dobisa bolo schválené

(11 – 0 – 0).

7.

5 -

Nájomné byty
Z poverenia komisie na administratívnu prípravu poradovníka na byty pán Mikóczy
predložil návrh na obsadenie uvoľnených nájomných bytov a bytov nižšej kategórie.
Tieto návrhy boli schválené :
-nájomný byt na Jahodovej ul.č. 22 pre Denisu Csonkovú s rodinou (10 – 1 – 0)
-nájomný byt na Jahodovej ul.č. 14 pre Vojtecha Lévaiho s rodinou (11 – 0 – 0)
-nájomný byt na Dunajskej ul.č.1 pre Arpáda Csibu

(11 – 0 – 0).

Ďalej predložil poradovník uchádzačov o byt v novostavbe 36 b.j. na Ružovej ulici.
Informoval, že poradovník obsahuje všetky aktuálne žiadosti v poradí podania
a s poznámkou, či uchádzač momentálne vyhovuje stanoveným podmienkam.
Vyslovil presvedčenie, že je to dôkladne spracovaný, korektný zoznam.
Predložený poradovník bol schválený

(11 – 0 – 0).

Na otázku Ing. Néveriho odznela informácia, že p. Lévai spláca mesačne pravidelne
svoje dlhy voči mestu.

8.

Smernica pre určenie cien pozemkov v majetku mesta
Pripravený materiál predložil Ing. Dömény, predseda komisie správy mestského
majetku a vizuálne Ing. Kázmérová, referentka správy MM mestského úradu.
Ing. Dömény vysvetlil, že rozdelenie mesta na zóny zodpovedá rozdeleniu podľa ÚP
mesta. Ceny sú upravené podľa pripomienok na zasadnutí prípravnej komisie.
Nevysporiadané pozemky budú môcť občania vysporiadať za cenu 150,-Sk/m2 do 31.
decembra 2008.
Pán Mikóczy vyslovil spokojnosť k vzniku takého materiálu, ale konštatoval, že
samozrejme niektoré ustanovenia bude treba postupne upravovať.
Pán Dobis navrhol v 3. vete bodu č.1 čl. 6 upresniť, že sa jedná o komisiu „správy
MM“.
Predložená Smernica bola schválená

9.

(10 – 1 - 0).

Majetkoprávne operácie
Majetkoprávne operácie predložila Ing. Kázmérová. Úvodom pán primátor
konštatoval, že 3. bod návrhu – odpredaj pozemku pre MEDOS je t.č. bezpredmetný.
Pracovné predsedníctvo najprv dalo hlasovať tajne o žiadostiach občanov mesta :
-odpredaj 52 m2 pozemku pre Pavla Tarcsiho a manž. – komisia odporúča – schválené
(10 – 1),

-6-odpredaj 240 m2 pozemku pre Rolanda Kocsisa – komisia neodporúča – neschválené
(3 – 8),
-zámena 583 m2 pozemku pre Zuzanu Borosovú – komisia neodporúča – neschválené
(3 - 8),
-odpredaj 2683 m2 pozemku pre Jozefa Lubinského alebo pre Tibora Hacsika –
komisia odporúča – hlasovanie neplatné, nevykonala sa voľba z dvoch žiadateľov,
-odpredaj 1402 m2 pozemku pre Bc.Ladislava Molnára a manž. – komisia odporúča –
schválené (11 – 0),
-odpredaj 2x25 m2 pozemku pre Bc. Vendela Szabó a Moniku Pálffy – komisia
neodporúča – neschválené (1 -10),
-odpredaj pozemkov v záhradkárskej osade na Komárňanskej ulici v cene 70,-Sk/m2
(komisia odporúča) pre
-Koloman Bögi (270 m2)

-

schválené

(10 – 1),

-Helena Nagyová (256+8 m2)

-

schválené

(11 - 0),

-Juraj Jankó a manž. (13+275 m2)

-

schválené

(11 – 0),

-Gejza Czekó a manž. (279+18 m2)

-

schválené

(11 – 0),

-Ing.Zoltán Végh (17+266 m2)

-

schválené

(11 – 0),

-PaedDr.Marta Véghová (100+19+115 m2) -

schválené

(11 – 0),

-Vincent Bereczki (275 m2)

-

schválené

(11 – 0),

-Zoltán Szakál (12+266 m2)

-

schválené

(11 – 0),

-Tomáš Fehér (280 m2)

-

schválené

(11 – 0),

-Juraj Bugár a manž. (282 m2)

-

schválené

(11 – 0),

-František Varga a manž. (268 m2)

-

schválené

(11 – 0),

-Pavel Boros (287 m2)

-

schválené

(11 – 0).

Pán Dobis vyslovil výhrady k cene pozemkov v záhradkárskej osade, pán primátor
však informoval, že je to dohodnutá cena so žiadateľmi.
Po vyhlásení výsledkov tajného hlasovania pán primátor prerušil rokovanie 3.
zasadnutia mestského zastupiteľstva a poslanci schválili termín pokračovania na
25.6.2008 o 16.00 hod. (11-0-0).
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Pokračovanie 3.zasadnutia Mestského zastupiteľstva
vo Veľkom Mederi dňa 25.6.2008
Pán primátor konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné, počet účastníkov je 11.
Pracovné predsedníctvo predložilo na tajné hlasovanie opakovane odpredaj parcely
č.141/6 v Ižope s vysvetlením, že poslanci majú hlasovať o odpredaji a súčasne si
vybrať jedného zo žiadateľov – Hacsik, Lubinszky.
Výsledok hlasovania oznámil Ing. Michnya – odpredaj je schválený (7 – 4) a to pre p.
Lubinszkého, ktorého si poslanci vybrali v pomere 5 : 2.
JUDr.Dezider Györi vyslovil nesúhlas, podľa neho by víťaz mal mať nadpolovičnú
podporu všetkých prítomných.
Ing. Ladislav Jankó naopak potvrdil hodnotenie pracovného predsedníctva, pretože
odpredaj je schválený nadpolovičnou väčšinou a pri voľbe z dvoch uchádzačov už
stačí zohľadniť vzájomný pomer hlasov.
Pracovné predsedníctvo pokračovalo prerokovaním majetkoprávnych žiadostí firiem.
V rámci diskusie k skôr spomínanej žiadosti MEDOSU a k voľným pozemkom v okolí
TK zastupiteľstvo poverilo primátora mesta zahájením rokovaní o odkúpenie
nedokončeného hotela pri parkovisku TK na parcelách č. 4195/2,3,4,5 za účelom
zriadenia DSS. Termín 31.8.2008 (11 – 0 – 0).
Ďalej predložil žiadosti Ing. Dömény, predseda komisie správy MM :
-odpredaj pozemku (79 m2) pre fy HERTOL – komisia odporúča – schválený
(11 – 0 – 0)
-odpredaj pozemku (848 m2) pre fy T.R.T. – komisia odporúča – schválený (10 -1 - 0)
-odpredaj pozemku (315 m2) pre vlastníkov bytového domu č.594 – komisia odporúča
- schválené (10 – 1 – 0)
-odpredaj 6 pozemkov pod trafostanicami pre ZSE Distribúcia – komisia odporúča –
schválené (11 – 0 – 0).
Mestské zastupiteľstvo ďalej zrušilo neaktuálne, resp. účastníkom neakceptované
uznesenia :
- č. 1 – MsZ/2008 – 4/a/5 (neb. Pavel Boros)

(11 – 0 – 0)

- č. 6 – MsZ/2007 – 9/a/1 (Mária Buzgóová)

(11 – 0 – 0)

- č. 4 – MsZ/2006 – 4/a (Car – ES)

(11 – 0 – 0).

Mestské zastupiteľstvo ďalej schválilo zmenu uznesenia č. 3 – MsZ/2007 – 4/a/2 a to
zmenu kupujúceho ENERMONT na právneho nástupcu ZSE Distribúcia (11 - 0 – 0).
Ing. Dömény ďalej odporučil pozemky v trojuholníku pri priemyselnom parku
schváliť v poradí podania žiadosti a odpredaj pozemkov 5. parcely priemyselného

-
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parku v rozlohe po cca 30 á ponúknuť miestnym podnikateľom s tým, že kupujúci by
hradili náklady na vybudovanie infraštruktúry.
Ing. Néveri túto tému doplnil informáciou, že DAN Slovakia svoje priľahlé pozemky
neposkytne mestu za účelom rozšírenia priemyselného parku.
Pán Mikóczy pokračoval v predložení návrhov majetkoprávneho charakteru.
-zastupiteľstvo uložilo prednostke MsÚ vykonať zameranie pozemkov pri
priemyselnom parku podľa použiteľnosti plochy vzhľadom na ochranné pásma do
20.8.2008
(11 – 0 – 0)
-a zistiť záujemcov o ďalšie parcely vo výmere min. 25 árov pre malých a stredných
podnikateľov Veľkého Medera a okolia do 15.8.2008 (11 – 0 - 0).
Ing. Bartalos navrhol osloviť najprv tých, ktorí už majú podané žiadosti (Németh, fy
CLAN, FABRICK, Bugár).
Ing. Néveri predložil svoj návrh na doplnenie podmienok predaja priemyselného parku
a tieto uplatniť formou dodatku aj v podpísaných zmluvách.
Po krátkej diskusii, v ktorej pán primátor upozornil, že partnery zrejme odstúpia od
zmlúv, poslanci schválili, aby sa kúpna zmluva o prevode práv nehnuteľnosti doplnila
o ustanovenie, že podmienky predaja, ktoré sú záväzné pre prvého kupujúceho sú
záväzné aj pre ďalších a že za nedodržanie týchto podmienok sa uplatňuje zmluvná
pokuta 500,-Sk/m2.
Poslanci ďalej na návrh pána primátora schválili zmenu mena kupujúceho z EXPRES
Reality na IPEC Management v uznesení č. 3M – MsZ/2008 – 2a zo dňa 23.4.2008
(11 – 0 – 0).

10.

Voľné návrhy
Pán primátor predložil návrh na úpravu erbu mesta, t.j. aby pravá strana stromu a ryby
bola červená a spodná časť vo forme pravidelného oblúka – nakoľko súčasná verzia
nemôže byť zaregistrovaná v heraldickom registri. Je to maximálny kompromis zo
strany riaditeľa heraldickej komisie.
Táto zmena erbu (zmena predchádzajúcich uznesení) bola schválená (11 – 0 – 0).
Na návrh finančnej komisie zastupiteľstvo určilo tajným hlasovaním odmenu
primátorovi mesta vo výške 29 % a hlavnému kontrolórovi vo výške 16 % zo súčtu
platov za uplynulé obdobie II. štvrťroka.
Poslanci na návrh prednostky úradu určili výšku poplatku za odvoz veľkých
kontajnerov (min. 2000,-Sk) (11 – 0 – 0) a cenník za reklamu a inzerciu vo
Veľkomederskom hlásniku od 1.6.2008 (7 – 2 – 2).
Poslanci neschválili poslanecký návrh, aby bolo vynechané ustanovenie o provízii za
sprostredkovanie (5 – 0 – 6).

-9Ing. Kucseraová predložila na schválenie niektoré plánované stavebné aktivity.
Poslanci schválili :
- výstavbu haly na výrobu ručných náradí na 5. parcele priemyselného parku
- rekonštrukciu klubovne na bufet na štadióne
- rekonštrukciu silnoprúdovej elektroinštalácie a modernizácia osvetlenia v ZŠ
B.Bartóka a
- rekonštrukciu osvetlenia na parkovisku pri TK

(11 – 0 – 0).

Poslanci schválili pokračovať v štúdiách a projektoch so zmenami v predloženom
zozname :
-aby aj bod a/ bolo schválenie,
-druhý odsek bodu a/ presunúť do bodu c/,
-prvý odsek bodu c/ doplniť o Čičovskú cestu

(11 – 0 – 0).

Ing. Kucseraová predložila návrhy na zmeny a doplnenia v komisiách MsZ :
-Dénesa Mikóczyho za predsedu bytovej komisie
-Ing.Ladislava Jankó za člena bytovej komisie namiesto Ing. Raffayho
-Ing.Dúžikovú Zuzanu za člena komisie športu a mládeže a
-JUDr. Dezidera Györiho za člena priestupkovej komisie.
-Ing. Bartalos ďalej oznámil, že Ing. Bugár Tibor sa vzdal funkcie v komisii výstavby
a navrhol doplniť o Ing. Gejzu Kórósiho a Ing. Pavla Pszotu.
-Ing. Dömény navrhol doplniť komisiu ŽP o PaedDr. Tamása László.
Tieto zmeny v komisiách boli schválené

(10 – 1 – 0).

Na návrh p. Mikóczyho zastupiteľstvo schválilo upresnené znenie uznesenia
o navýšení základného imania TERMÁL s.r.o. o 14 100 000,-Sk (11 – 0 – 0)
a zrušilo predchádzajúce uznesenie o tomto navýšení č. 6 – MsZ/2007 – 15/d zo dňa
10.12.2007
(11 – 0 – 0).
V ďalšej diskusii p. Dobis požiadal, aby bol osadený stožiar MR na rohu Sv.Štefana
a Kurtaserskej ulice.
Ing. Bartalos vyslovil obavy z výrobného programu fy QUICKMIX pri areáli
EDSCHA, za LIDL-om.
Na otázku p. Csepiho Ing. Dúžiková informovala, že financie z predaja nehnuteľností
je mesto povinné preinvestovať späť do majetku mesta.
Ing. Ildikó Dobis požiadala poslancov, predsedov komisií, aby svoje návrhy na
rozpočet mesta 2009 predložili už v septembri.
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Na návrh Ing. Néveriho poslanci schválili pričleniť aj Čičovskú ulicu k pripravovanej
štúdii centrálnej zóny mesta (doplniť 1. odsek bodu c/ uznesenia č. 13) (11 – 0 – 0).
Ing. Bartalos sa opýtal pána primátora na zámer zvolať zhromaždenie občanov,
privítal by zvolať zasadnutie pléna každých 4 – 6 týždňov, vyslovil obavy, že po
prevode Polikliniky na mesto sa nevydajú nové dokumentácie – povolenia vzhľadom
na technický stav budovy.
S týmito obavami sa stotožnil aj pán primátor a dodal, že od schválenia prevodu na
kraji sa neozvali lekári, ako ďalej s prevádzkovaním.
Ing. Bartalos sa ďalej opýtal na prevádzkovanie drevených domčekov na Promenáde
a na stavebné povolenie. Pán Mikóczy zodpovedal túto otázku, že stavebné povolenie
nie je potrebné, že občanom sa páčia a počíta sa so životnosťou 6 – 8 rokov.
Na konci tohto programového bodu Ing. Michnya navrhol zrušiť nájomnú zmluvu
trhoviska za terajších podmienok a s terajšími prevádzkovateľmi.
Pán primátor dodal, že sa uvažuje so zmenami, ale najprv to treba pripraviť.

11.

Záver
Pán primátor každému poďakoval za užitočnú prácu v 1. polroku a poprial príjemný
odpočinok v lete a ukončil rokovanie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing. Ladislav Rudický, PhD.
primátor mesta
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UZNESENIE č. 3 - MsZ/2008
zo dňa 23.6.2008

1.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
správu primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta

2.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

s c h v a ľ uj e
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 76, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 74 o dani za ubytovanie

3.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Organizačný poriadok Mestského úradu vo Veľkom Mederi

b/

ukladá
prednostke mestského úradu
vypracovať náplň činnosti oddelení a referátov do 31.7.2008

4.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje a doporučuje valnému zhromaždeniu prijať a schváliť :
1.
správu o činnostia hospodárení spoločnosti v roku 2007 v súlade s
návrhom Dozornej rady spoločnosti
2.
spôsob použitia čistého zisku v celkovej výške 286.286,63 Sk takto :
-povinný prídel do rezervného fondu vo výške 14.314,30 Sk
- prídel do sociálneho fondu vo výške 50.000 Sk
- prídel do ostatného fondu vo výške 221.927,30 Sk
3.
použitie ostatných fondov na mimoriadne odmeny zamestancov vo
výške 100.000 Sk

b/

poveruje
riaditeľa MPBH s.r.o.
pripraviť návrh rozpočtu výdavkov mesta na rekonštrukciu nebytových
objektov vo vlastníctve mesta Veľký Meder na rok 2009 a tento predložiť na
prerokovanie finančnému oddeleniu mestského úradu a finančnej komisii MsZ.
Termín: 30.9.2008
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5.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

b/

s c h v a ľu j e
1.

Pridelenie nájomného bytu na Jahodovej ulici č. 22 pre Denisu
Csonkovú a rodinu

2.

Pridelenie nájomného bytu na Jahodovej ulici č. 14, byt č 5 pre
Vojtecha Lévaiho a rodinu

3.

Pridelenie nájomného bytu na Dunajskej ulici pre Árpáda Csibu

schvaľuje
poradovník uchádzačov o byt v novostavbe 36 b.j. na Ružovej ulici

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi

6.

a/

s c h v a ľu j e
Smernicu pre určovanie ceny za predaj a prenájom pozemkov vo vlastníctve
mesta Veľký Meder a postup pri jeho predaji a prenájme

UZNESENIE č. 3 – MsZ/2008 ( 2. časť)
zo dňa 25.6.2008
7.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje

1.

Odpredaj pozemku s parcelným číslom 341/6 (Poľovnícka ulica) o výmere 52
m2, druh pozemku zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký Meder, vedený
na LV č. 2287 pre žiadateľov: Tarcsi Pavel a manželka Alica Tarcsiová, Tichá
712/63, Veľký Meder za cenu 150 Sk/m2. Kúpna zmluva musí byť uzavretá do
troch mesiacov a kúpna cena zaplatená do 30 dní odo dňa podpisu kúpnej
zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

2.

Odpredaj pozemku s parcelným číslom 3696/187 (Ružová ulica) o výmere cca
79 m2 (presnú výmeru určí geometrický plán), druh pozemku zastavaná
plocha, katastrálne územie Veľký Meder, vedený na LV č. 2287 za účelom
vytvorenia verejných parkovacích plôch pre žiadateľa: Hertol, s. r. o., Dunajská
5599/3a, Dunajská Streda za cenu 3000 Sk/m2. Kúpna zmluva s vecným
bremenom musí byť uzavretá do troch mesiacov a kúpna cena zaplatená do 30
dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
V opačnom prípade žiadateľ do 1 roka stráca nárok na odkúpenie pozemku.
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3.

Odpredaj pozemku s parcelným číslom 104/12 (Hrušková ulica) o výmere 848
m2, druh pozemku ostatná plocha, katastrálne územie Ižop, vedený na LV č.
246 pre žiadateľa: T.R.T. – Tibor Kulcsár, Mládeže 2035/13, Veľký Meder –
Ižop za cenu 500 Sk/m2. Kúpna zmluva musí byť uzavretá do troch mesiacov
a kúpna cena zaplatená do 30 dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy obidvoma
zmluvnými stranami. V opačnom prípade žiadateľ do 1 roka stráca nárok na
odkúpenie pozemku.

4.

Odpredaj pozemku s parcelným číslom 141/16 o výmere 2683 m2
(geometrický plán č. 30079900-24/2008), druh pozemku ostatná plocha,
katastrálne územie Ižop, vedený na LV č. 246 pre žiadateľa:
Jozef Lubinsky, Športová 1880/7, Veľký Meder,
za cenu 250 Sk/m2. Kúpna zmluva musí byť uzavretá do troch mesiacov
a kúpna cena zaplatená do 30 dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy obidvoma
zmluvnými stranami. V opačnom prípade žiadateľ do 1 roka stráca nárok na
odkúpenie pozemku.

5.

Odpredaj pozemku s parcelným číslom 129/1 (Hlavná ulica) o výmere 1402
m2, druh pozemku ostatná plocha, katastrálne územie Ižop, vedený na LV č.
246 pre žiadateľov: Bc. Ladislav Molnár a manželka Mgr. Eva Molnárová,
Letná 12, Veľký Meder za cenu 250 Sk/m2. Kúpna zmluva musí byť uzavretá
do troch mesiacov a kúpna cena zaplatená do 30 dní odo dňa podpisu kúpnej
zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. V opačnom prípade žiadateľ do 1 roka
stráca nárok na odkúpenie pozemku.

6.

Odpredaj pozemku s parcelným číslom 51/148 (sídl. M. Corvina) o výmere
315 m2, druh pozemku zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký Meder,
vedený na LV č. 2287 pre žiadateľov: vlastníci bytov v bytovom dome 594,
Veľký Meder, vedení na LV č. 3281, za cenu 1000 Sk/m2 do spoločného
vlastníctva žiadateľov. Kúpna zmluva s vecným bremenom musí byť uzavretá
do troch mesiacov a kúpna cena zaplatená do 30 dní od podpisu kúpnej zmluvy
obidvoma zmluvnými stranami.

7.

Odpredaj pozemkov:

•

s parcelným číslom 902 (sídl. M. Corvina) o výmere 48 m2, druh pozemku
zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký Meder, vedený na LV č. 2287
s parcelným číslom 832 (sídl. M. Corvina) o výmere 96 m2, druh pozemku
zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký Meder, vedený na LV č. 2287
s parcelným číslom 4192/23 o výmere 49 m2, druh pozemku orná pôda,
katastrálne územie Veľký Meder, vedený na LV č. 2287
s parcelným číslom 4195/6 (Promenádna ulica) o výmere 65 m2, druh
pozemku zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký Meder, vedený na LV č.
2287
s parcelným číslom 3696/314 (Komárňanská ulica) o výmere 56 m2, druh
pozemku zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký Meder, vedený na LV č.
2287

•
•
•
•
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•

s parcelným číslom 3696/251 (Cintorínska ulica) o výmere 32 m2, druh
pozemku zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký Meder, vedený na LV č.
2287 pre žiadateľa: ZSE Distribúcia, a. s., Čulenova 6, Bratislava za cenu 3000
Sk/m2. Kúpna zmluva musí byť uzavretá do troch mesiacov a kúpna cena
zaplatená do 30 dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými
stranami.

8.

Odpredaj pozemku s parcelným číslom 3525/2 (Komárňanská ulica –
záhradkárska osada) o výmere 270 m2, druh pozemku záhrada, katastrálne
územie Veľký Meder, vedený na LV č. 2287 pre žiadateľa: Koloman Bögi,
sídl. M. Corvina 1321/29, Veľký Meder za cenu 70 Sk/m2. Kúpna zmluva
musí byť uzavretá do troch mesiacov a kúpna cena zaplatená do 30 dní odo dňa
podpisu kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

9.

Odpredaj pozemku s parcelným číslom 3525/3 (Komárňanská ulica –
záhradkárska osada) o výmere 256 m2, druh pozemku záhrada, katastrálne
územie Veľký Meder, vedený na LV č. 2287 a pozemku s parcelným číslom
3525/4 (Komárňanská ulica – záhradkárska osada) o výmere 8 m2, druh
pozemku záhrada, katastrálne územie Veľký Meder, vedený na LV č. 2287 pre
žiadateľku: Helena Nagyová, sídl. M. Corvina 1581/2, Veľký Meder za cenu
70 Sk/m2. Kúpna zmluva musí byť uzavretá do troch mesiacov a kúpna cena
zaplatená do 30 dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými
stranami.

10.

Odpredaj pozemku s parcelným číslom 3525/5 (Komárňanská ulica –
záhradkárska osada) o výmere 13 m2, druh pozemku záhrada, katastrálne
územie Veľký Meder, vedený na LV č. 2287 a pozemku s parcelným číslom
3525/6 (Komárňanská – záhradkárska osada) o výmere 275 m2, druh pozemku
záhrada, katastrálne územie Veľký Meder, vedený na LV č. 2287 pre
žiadateľov: Juraj Jankó a manželka Jana Jankóová, sídl. M. Corvina 1321/22,
Veľký Meder za cenu 70 Sk/m2. Kúpna zmluva musí byť uzavretá do troch
mesiacov a kúpna cena zaplatená do 30 dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy
obidvoma zmluvnými stranami.
Odpredaj pozemku s parcelným číslom 3525/7 (Komárňanská ulica –
záhradkárska osada) o výmere 279 m2, druh pozemku záhrada, katastrálne
územie Veľký Meder, vedený na LV č. 2287 a pozemku s parcelným číslom
3525/8 (Komárňanská ulica – záhradkárska osada) o výmere 18 m2, druh
pozemku záhrada, katastrálne územie Veľký Meder, vedený na LV č. 2287 pre
žiadateľov: Gejza Czekó a manželka Mária Czekóová, Bratislavská 1964/15,
Veľký Meder za cenu 70 Sk/m2. Kúpna zmluva musí byť uzavretá do troch
mesiacov a kúpna cena zaplatená do 30 dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy
obidvoma zmluvnými stranami.

11.
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12.

Odpredaj pozemku s parcelným číslom 3525/9 (Komárňanská ulica –
záhradkárska osada) o výmere 17 m2, druh pozemku záhrada, katastrálne
územie Veľký Meder, vedený na LV č. 2287 a pozemku s parcelným číslom
3525/10 (Komárňanská ulica – záhradkárska osada) o výmere 266 m2, druh
pozemku záhrada, katastrálne územie Veľký Meder, vedený na LV č. 2287 pre
žiadateľa: Ing. Zoltán Végh, Komárňanská 202/36, Veľký Meder za cenu 70
Sk/m2. Kúpna zmluva musí byť uzavretá do troch mesiacov a kúpna cena
zaplatená do 30 dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými
stranami.

13.

Odpredaj pozemku s parcelným číslom 3525/11 (Komárňanská ulica –
záhradkárska osada) o výmere 100 m2, druh pozemku záhrada, katastrálne
územie Veľký Meder, vedený na LV č. 2287, pozemku s parcelným číslom
3525/12 (Komárňanská ulica – záhradkárska osada) o výmere 19 m2, druh
pozemku záhrada, katastrálne územie Veľký Meder, vedený na LV č. 2287
a pozemku s parcelným číslom 3525/13 (Komárňanská ulica – záhradkárska
osada) o výmere 115 m2, druh pozemku záhrada, katastrálne územie Veľký
Meder, vedený na LV č. 2287 pre žiadateľku: PaedDr. Márta Véghová,
Komárňanská 202/36, Veľký Meder za cenu 70 Sk/m2. Kúpna zmluva musí
byť uzavretá do troch mesiacov a kúpna cena zaplatená do 30 dní odo dňa
podpisu kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

14.

Odpredaj pozemku s parcelným číslom 3525/14 (Komárňanská ulica –
záhradkárska osada) o výmere 275 m2, druh pozemku záhrada, katastrálne
územie Veľký Meder, vedený na LV č. 2287 pre žiadateľa: Vincent Bereczki,
sídl. M. Corvina 1996/41, Veľký Meder za cenu 70 Sk/m2. Kúpna zmluva
musí byť uzavretá do troch mesiacov a kúpna cena zaplatená do 30 dní odo dňa
podpisu kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

15.

Odpredaj pozemku s parcelným číslom 3525/15 (Komárňanská ulica –
záhradkárska osada) o výmere 12 m2, druh pozemku záhrada, katastrálne
územie Veľký Meder, vedený na LV č. 2287 a pozemku s parcelným číslom
3525/16 (Komárňanská ulica – záhradkárska osada) o výmere 266 m2, druh
pozemku záhrada, katastrálne územie Veľký Meder, vedený na LV č. 2287 pre
žiadateľa: Zoltán Szakál, sídl. M. Corvina 1996/41, Veľký Meder za cenu 70
Sk/m2. Kúpna zmluva musí byť uzavretá do troch mesiacov a kúpna cena
zaplatená do 30 dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými
stranami.
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b/

16.

Odpredaj pozemku s parcelným číslom 3525/17 (Komárňanská ulica –
záhradkárska osada) o výmere 280 m2, druh pozemku záhrada, katastrálne
územie Veľký Meder, vedený na LV č. 2287 pre žiadateľa: Tomáš Fehér, sídl.
M. Corvina 1996/40, Veľký Meder za cenu 70 Sk/m2. Kúpna zmluva musí byť
uzavretá do troch mesiacov a kúpna cena zaplatená do 30 dní odo dňa podpisu
kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

17.

Odpredaj pozemku s parcelným číslom 3525/18 (Komárňanská ulica –
záhradkárska osada) o výmere 282 m2, druh pozemku záhrada, katastrálne
územie Veľký Meder, vedený na LV č. 2287 pre žiadateľov: Juraj Bugár
a manželka Irena Bugárová, sídl. M. Corvina 1961/36, Veľký Meder za cenu
70 Sk/m2. Kúpna zmluva musí byť uzavretá do troch mesiacov a kúpna cena
zaplatená do 30 dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými
stranami.

18.

Odpredaj pozemku s parcelným číslom 3525/19 (Komárňanská ulica –
záhradkárska osada) o výmere 268 m2, druh pozemku záhrada, katastrálne
územie Veľký Meder, vedený na LV č. 2287 pre žiadateľov: František Varga
a manželka Edita Vargová, sídl. M. Corvina 1321/29, Veľký Meder za cenu 70
Sk/m2. Kúpna zmluva musí byť uzavretá do troch mesiacov a kúpna cena
zaplatená do 30 dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými
stranami.

19.

Odpredaj pozemku s parcelným číslom 3525/20 (Komárňanská ulica –
záhradkárska osada) o výmere 287 m2, druh pozemku záhrada, katastrálne
územie Veľký Meder, vedený na LV č. 2287 pre žiadateľa: Pavel Boros,
Bratislavská 1017/84, Veľký Meder za cenu 70 Sk/m2. Kúpna zmluva musí
byť uzavretá do troch mesiacov a kúpna cena zaplatená do 30 dní odo dňa
podpisu kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

neschvaľuje
1.

Odpredaj pozemku s parcelným číslom 3770 (ulica P. O. Hviezdoslava)
o výmere cca 240 m2 (presnú výmeru určí geometrický plán), druh pozemku
zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký Meder, vedený na LV č. 2287 pre
žiadateľa: Roland Kocsis, Kurtaserská 1497/28, Veľký Meder.

2.

Zámena pozemku s parcelným číslom 4217/3 o výmere 583 m2, druh pozemku
zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký Meder, vedený na LV č. 2287 za
pozemok s parcelným číslom 4206/86 o výmere 119 m2, druh pozemku orná
pôda, katastrálne územie Veľký Meder, vedený na LV č. 3560 pre žiadateľku:
Zuzana Borosová, Nám. Hrdinov 621/22, Veľký Meder. Rozdiel vo výmere
zamieňaných pozemkov žiadateľka uhradí v hotovosti.
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c/

d/

Odpredaj pozemku s parcelným číslom 51/1 o výmere 2 x 25 m2 (presnú
výmeru určí geometrický plán), druh pozemku zastavaná plocha, katastrálne
územie Veľký Meder, vedený na LV č. 2287 za účelom výstavby dvoch garáží
pre žiadateľov: Bc. Vendel Szabó, sídl. M. Corvina 54, Veľký Meder a Monika
Pálffy, sídl. M. Corvina 1581/4, Veľký Meder.

zrušuje
1.

uznesenie č. 1-MsZ/2008, bod č. 4/a/5 zo dňa 11. 02. 2008, ktorým bol
schválený odpredaj pozemku s parcelným číslom 129/1 o výmere 1402 m2,
druh pozemku ostatná plocha, katastrálne územie Ižop, vedený na LV č. 246
pre neb. Petra Borosa, Ružová 2135/17, Veľký Meder.

2.

uznesenie č. 6-MsZ/2007, bod č. 9/a/1 zo dňa 10.12.2007, ktorým bol
schválený odpredaj pozemku s parcelným číslom 2615/2 o výmere 115 m2,
druh pozemku záhrada, katastrálne územie Veľký Meder, vedený na LV č.
2287 pre Máriu Buzgóovú, Železničná 1346/45, Veľký Meder.

3.

uznesenie č. 4-MsZ/2006, bod č. 4/a zo dňa 15. 05. 2006, ktorým bol schválený
odpredaj pozemku s parcelným číslom 4413/7 o výmere 2500 m2 pre firmu
Car – es s. r. o. Veľký Meder v cene 350 Sk/m2.

schvaľuje
Zmenu uznesenia č. 3-MsZ/2007, bod č. 4/a/2 zo dňa 21. 05. 2007, ktorým bol
schválený odpredaj pozemku s parcelným číslom 1324/2 (Štadionová ulica) o výmere
16 m2 (geometrický plán č. 116/2007), katastrálne územie Veľký Meder z kupujúceho
Enermont, s. r. o. na kupujúci ZSE Distribúcia, a. s., Čulenova 6, Bratislava za cenu
3000 Sk/m2. Kúpna zmluva musí byť uzavretá do troch mesiacov a kúpna cena
zaplatená do 30 dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

8.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

s c h v aľ u j e
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi č. 2-MsZ/199113/a zo dňa 15.4.1991 a č. 3-MsZ/1997-2/b zo dňa 30.6.1997 nasledovne :
" Erb mesta je na zvysle rozdelenom červeno-žltom podklade vyobrazená
plávajúca ryba vyza pod stromom v žlto-červenej kombinácii "

9.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
odmenu primátorovi mesta za II. štvrťrok 2008 vo výške 29 % zo súčtu platov
za uplynulé obdobie II.štvrťroka 2008
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b/

schvaľuje
odmenu hlavnému kontrolórovi mesta za II. štvrťrok 2008 vo výške 16 % zo
súčtu platov za uplynulé obdobie II. štvrťroka

10.

Mestské zastupiteľstvo vo veľkom Mederi
a/

s ch v a ľ u j e
poplatok za odvoz veľkých kontajnerov nasledovne:
- občan pri objednaní kontajnera zaplatí min. 2.000 Sk za kontajner. Cena
obsahuje manipuláciu kontajnerom ( 670 Sk ) a polatok za uloženie odpadu vo
výške 1.300 Sk ( 1,68 t )
- v prípade, že váha uloženého odpadu za kontajner prekročí 2 t, rozdiel
vyfakturuje mestský úrad občanovi

11. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Cenník za reklamu a inzerciu vo Veľkomederskom hlásniku s platnosťou
od 1.6.2008

12. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
1.Výstavbu výrobnej haly ručných náradí na 5.parcele priemyselného parku
2.Rekonštrukciu objektu č.1 športového areálu Veľký Meder - klubovňa na
bufet
3.Rekonštrukciu silnoprúdovej elektroinštalácie a modernizáciu osvetlenia ZŠ
B.Bartóka
4. III.etapu rekonštrukcie verejného osvetlenia - parkoviska pri termálnom
kúpalisku

13. Mestské zasupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
-štúdiu verejného osvetlenia mesta Veľký Meder
-štúdiu koncepcie rozvoja cyklotrás mesta Veľký Meder
-štúdiu metropolitnej siete mesta
-štúdiu kamerového a monitorovacieho systému
- štúdiu - koncept rozvoja TK

- 19 b/

schvaľuje
vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie pre horeuvedené
štúdie

c/

pripraviť prípravnú dokumentáciu k týmto investíciám :
- centrálna zóna mesta + ul. Sv.Štefana + ul. Čičovská
- vybudovanie futbalového ihriska s umelým trávnikom
- rekonštrukcia budovy ZUŠ a MsÚ
- odpadové hospodárstvo
- kanalizácia mestskej časti Ižop
- štúdiu - prestavba nádvoria ZŠ B.Bartóka

14. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
1. Dénesa Mikóczyho za predsedu komisie na administratívnu prípravu
poradovníka na byty
2. Ing. Ladislava Jankó za člena komisie na administratívnu prípravu
poradovníka na byty namiesto Ing. Zsigmonda Raffayho
3. Ing. Zuzanu Dúžikovú za člena komisie športu a mládeže
4. JUDr. Dezidera Gyoriho za člena komisie na ochranu verejného záujmu a na
prejednanie priestupkov
5. Ing. Gejzu Kórósiho a Ing. Pavola Pszotu za člena komisie výstavby, rozvoja
a cestovného ruchu namiesto odstupujúceho Ing. Tibora Bugára
6. PaedDr. Tamása Lászlóa za člena komisie životného prostredia .

15.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/.

schvaľuje
navýšenie základného imania spoločnosti TERMÁL s.r.o. s adresou
Promenádna 3231/20, Veľký Meder a to nepeňažným vkladom, pozemok parc.
č. 4212- ostatné plochy vo výmere 23 652 m2, ktorý pozemok je vedený na
LV č. 4303 na Správe katastra v Dunajskej Strede, pre k.ú. Veľký Meder, ktorý
pozemok bol ocenený znaleckým posudkom súdneho znalca Ing. Jozefa
Gerhardtha, č. znaleckého posudku 68/2008 zo dňa 19.06.2008 na sumu
14.166.365,40 ,- Sk presne, základné imanie TERMÁL s.r.o. sa navyšuje
týmto nepeňažným vkladom o sumu 14.100.000,-Sk
Týmto sa zvyšuje základné imanie spoločnosti TERMÁL s.r.o. zo sumy
38.700.000,-Sk na sumu 52.800.000,- Sk a mení sa rozsah splatenia vkladu
jediným spoločníkom zo sumy 38.700.000,-Sk na sumu 52.800.000,- Sk
Poveruje sa primátor mesta, aby prijal rozhodnutie jediného spoločníka pri
výkone pôsobnosti VZ spoločnosti s vyššie uvedeným obsahom, ako aj na
vydanie vyhlásenia o prevzatí záväzku na nový vklad.

- 20 Poverujú sa konatelia spoločnosti na vydanie vyhlásenia o rozsahu splatenia
vkladu jediného spoločníka o výške základného imania spoločnosti.
b/

zrušuje
uznesenie č. 6-MsZ/2007-15/d zo dňa 10.12.2007 .

16. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

ukladá
prednostke mestského úradu
vykonať zameranie pozemku s parcelným číslom 4413/9 o výmere 2500 m2,
druh pozemku orná pôda, katastrálne územie Veľký Meder, vedený na LV č.
2287, pozemku s parcelným číslom 4479/12 o výmere 9644 m2, druh pozemku
orná pôda, katastrálne územie Veľký Meder a pozemku s parcelným číslom
4479/13 o výmere 6922 m2, druh pozemku orná pôda, katastrálne územie
Veľký Meder, pozemky vedené na LV č. 2287, podľa použiteľnosti plochy
vzhľadom na ochranné pásma. Termín: 20.8.2008

b/

ukladá
prednostke mestského úradu
zistiť záujemcov o ďalšie parcely pre malých a stredných podnikateľov
z Veľkého Medera a okolia. Termín: 15.8.2008

c/

schvaľuje
zmenu uznesenia č. 3M-MsZ/2008-2/a zo dňa 23.4.2008, ktorým bol
schválený odpredaj pozemkou, parc.č. 4479/3 vo výmere 58.329 m2 a parc.č.
4479/7, vo výmere 59.762 m2 z kupujúceho Expres Reality s.r.o., Bratislava
na kupujúci IPEC Management, s. r. o., Roľnícka 116, Bratislava.
Ostatné časti uznesenia sa nemenia.

17. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

poveruje
primátora mesta
zahájením rokovaní za účelom odkúpenia nedokončeného hotela
s pozemkami na parcele č. 4195/2,3,4,5 pri parkovisku termálneho kúpaliska
za účelom zriadenia DSS.

- 21 18. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Kúpna zmluva o prevode práv k nehnuteľnostiam sa dopĺňa:
Podmienky predaja, ktoré sú záväzné pre prvého kupujúceho sú záväzné
aj pre ďalších. Za nedodržanie týchto podmienok sa uplatňuje zmluvná pokuta
vo výške 500,- Sk/m2 .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing. Ladislav Rudický, PhD.
primátor mesta

Ladislav Dobis
Ildikó Laposová
--------------------------overovatelia zápisnice

Ing. Helena Kucseraová
prednosta úradu

