MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VEĽKOM MEDERI

ZBIERKA UZNESENÍ
2008

Uznesenie č. 1-MsZ/2008
zo dňa 11.02.2008

1.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
správu primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta

2.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
rozpočet mesta Veľký Meder na rok 2008

b/

schvaľ uje
rozpočet MsKS Veľký Meder na rok 2008

3.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 74
ubytovanie

4.

- O dani za

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje

1.
Zrušenie uznesenia č. 6-MsZ/2000, bod č. 2/a/2 zo dňa 13. 11. 2000, ktorým bol
schválený odpredaj nehnuteľnosti, pozemku, parcely č. 104/12 o výmere 848 m2 v k.ú.
Ižop pre Zsemlye Ladislava.
2.
Odpredaj nehnuteľnosti, časť pozemku, parcely č. 58/5 /ostatná plocha/ v k.ú. Veľký
Meder o výmere cca 60 m2 pre Ing. Ildikó Hanuliakovú za cenu 750 Sk/m2 za účelom
vytvorenia chodníka.
3.
Odpredaj nehnuteľnosti, časť pozemku, parcely č. 141/16 /ostatná plocha/ k.ú. Ižop
o výmere cca 1 200 m2 pre Tibora Hacsika za cenu 250 Sk/m2 za účelom výstavby.
4.
Odpredaj nehnuteľnosti, pozemku, parcely č. 429/71 /zastavaná plocha/ v k.ú. Ižop
o výmere 346 m2 pre Bartalos Štefana a manželku za cenu 125 Sk/m2.

5.
Odpredaj nehnuteľnosti, pozemku, parcely č. 129/1 /ostatná plocha/ v k.ú. Ižop
výmere 1 402 m2 pre Petra Borosa za cenu 250 Sk/m2 za účelom výstavby.
6.
Odpredaj nehnuteľnosti, pozemku, parcely č. 3813 /záhrada/ v k.ú. Veľký Meder
o výmere 256 m2 pre Mikuláša Zsoldosa a manželku za cenu 150 Sk/m2.
7.
Rekultivácia bývalej skládky TKO na Čičovskej ceste – odkúpenie pozemkov od
identifikovaných vlastníkov ( 49 ) za cenu 15,-Sk/m2, prípadne vymeniť pozemky vo
vlastníctve identifikovaných vlastníkov ( 25 675 m 2)za mestské pozemky.
b/

neschvaľuje

1.
Odpredaj nehnuteľnosti, pozemku, parcely č. 104/12 /ostatná plocha/ v k.ú. Ižop o
výmere 848 m2 pre Zsemlye Ladislava za cenu 250 Sk/m2 za účelom výstavby
2.
Odpredaj nehnuteľnosti, časť pozemku, parcely č. 3696/187 /zastavaná plocha/ v k.ú.
Veľký Meder o výmere cca 76,5 m2 pre Hertol, s.r.o. so sídlom v Dunajskej Strede
za cenu 250 Sk/m2 za účelom vytvorenia parkovacích plôch.
5.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 73 , ktorým sa vyhlasuje
záväzná časť Územného plánu mesta Veľký Meder

6.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/.

poveruje
primátora mesta so zahájením verejného obstarávania na nákup zametacieho
vozidla na leasing za najoptimálnejších podmienok

7.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/.

schvaľuje
koncepciu rozvoja TK podľa vypracovanej štúdie rozvoja TK a cestovného
ruchu vo Veľkom Mederi

b/.

s ch v a ľ u j e
obsadenie funkcie hlavného účtovníka TK v osobe Silvie Šiškovej od 1.1.2008

8.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
s c h v a ľ u je

a/.

zmenu na funkciu predsedu športovej komisie v osobe Ivana Bobkoviča
namiesto Daniela Csepiho
schvaľuje
Ing. Zsigmonda Raffay a Ing. Evu Kázmérovú za členov komisie mestského
majetku

b/.

9.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje

a/.

odmenu primátorovi mesta vo výške 29 % zo súčtu platov za uplynulé obdobie
v roku 2007
schvaľuje

b/.

odmenu hlavnému kontrolórovi za 2. polrok 2007 vo výške 18% zo súčtu
platov za 2. polrok 2007
10. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/.

b e r i e n a v e d o mi e
likvidáciu skleníka, ktorý je vo vlastníctve mesta Veľký Meder na náklady
pána Júliusa Borosa, majiteľa pozemku

11. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
prenájom poľovných pozemkov vo výmere 114,98 ha pre výkon práva
poľovníctva Poľovníckeho združenia Zlatý bažant

a/.

12.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

poveruje
primátora mesta
uzavretím kúpnej zmluvy v rámci priameho predaja na odkúpenie: budova
polikliniky, parc.č. 4185, s.č. 1679, plynová kotolňa, parc.č. 4186/2, s.č. 2489,
ploty, vonkajšie úpravy a pozemky parc.č. 4185/1, 4185/2, 4185/3, 4185/4,
4185/5, 4185/6 a 4186/2, kde všeobecná hodnota podľa ZP č. 59/2007 je
15.275.697,- Sk .

b/

poveruje
primátora mesta
zúčastniť sa verejnej súťaže na odkúpenie : garáže polikliniky, parc.č. 3709,
s.č. 2489 a pozemky parc.č. 4185/7, 4185/8, 4186/1 a pozemok na parc.č. 3709,
do výšky všeobecnej hodnoty majetku 4.474.074,- Sk

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

Ildikó Laposová
Ivan Bobkovič
––––––––––––––––––
overovatelia zápisnice

Ing. Helena Kucseraová
prednosta úradu

Uznesenie č. 1M - MsZ/2008
zo dňa 5.3.2008

1/

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

2./

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

3./

schvaľuje
podmienky predaja časti priemyselného parku :
1. predaj 109 099 m2 pozemku v cene 300,-Sk
2. mestské zastupiteľstvo stanovuje konkrétne, ktoré oblasti priemyslu nemôžu
byť predmetom výroby konečného kupujúceho a to chem. priemysel a ťažký
priemysel
3. splnenie minimálne 250 trvalých a pracovných miest po skúšobnej dobe do
31.12.2009.
Pokiaľ sa nesplní táto požiadavka, zmluvná pokuta činí 5,454 950,- Sk
( rozdiel požadovanej a schválenej ceny)
4. možné predkupné právo pri splnení všetkých podmienok uvedených
v kúpnej zmluve.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

4./

schvaľuje
výber kupujúceho Expres Reality Bratislava s.r.o. pre pozemky priemyselného
parku
časť parc. č. 4479/3, 4479/4 a 4413/7 - parcela č. 1 a 4 o rozlohe 109 099 m2
podľa Koordinačnej situácie priemyselného parku vypracovanej 08/2007
spracovateľom Archstudio Bobek a Jávorka, Bratislavská cesta 80, 932 01
Šamorín etapovite podľa Ponuky na odkúpenie pozemku v priemyselnom
parku Veľký Meder a návrhu Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy zo dňa
22.2.2008.

schvaľuje
ponuku predaja pre IMO INVEST za tých istých podmienok v prípade
neakceptovania požiadaviek zo strany Expres Reality Bratislava.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

zrušuje
uznesenie č. 4 - MsZ/2006 . 2/a zo dňa 15.5.2006
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Ladislav Rudický, PhD.
Ing. Helena Kucseraová
primátor mesta
prednosta úradu

Overovatelia zápisnice :
Mgr.Éva Varga
Ladislav Dobis

Uznesenie č. 2M-MsZ/2008
zo dňa 19.3.2008

1./

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Zmluvu o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti číslo 2500/08/084-ZZ-01
zo dňa 12.3.2008 .

2./

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

súhlasí
s poskytnutím prechodnej návratnej finančnej výpomoci pre Termál s.r.o.
Veľký Meder vo výške 5 mil. Sk , ktorá bude realizovaná na základe zmluvy
o pôžičke a bude vrátená dňom prijatia úveru .

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

Overovatelia zápisnice :
Ing. Árpád Bartalos
Csaba Kušnír

Ing. Helena Kucseraová
prednosta úradu

Uznesenie č. 2-MsZ/2008
zo dňa 14.4.2008

1.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
správu primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta

2.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
1. Mestské zastupiteľstvo vyslovuje súhlas s celoročným hospodárením mesta
Veľký Meder za rok 2007 bez výhrad
2. Schodok z roku 2007 vo výške 9.408.161,91,-Sk sa vykryje z rezervného
fondu

3.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Mestského kultúrneho strediska
vo Veľkom Mederi za rok 2007

4.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
1.

ročnú účtovnú závierku Termál s.r.o. za rok 2007

2.

nasledovný spôsob použitia čistého zisku v celkovej výške
13.942.646,81-Sk takto:
• povinný prídel do rezervného fondu vo výške 697 132,-Sk
• prídel do sociálneho fondu vo výške 500.000,-Sk
• prídel do investično – rezervného fondu vo výške 5.500.000,-Sk
• zvýšenie základného imania Spoločnosti vo výške 7.000.000,-Sk
v súlade s nasledujúcim bodom tohto rozhodnutia
• na ďalší rozvoj Spoločnosti ako nerozdelený zisk vo výške
245.514,81-Sk.

5.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

berie na

vedomie

správu o inventarizácii majetku mesta k 31.12.2007

6.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Veľký Meder .

7.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 75 – o poskytovaní
opatrovateľskej služby

8.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi

9.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

berie

n a v e d o mi e

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2007
b/

schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2008

10.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Odmenu primátorovi mesta za 1.štvrťrok 2008 vo výške 26,7 % zo súčtu platov
za uplynulé obdobie 1.štvrťrok 2008 .
Odmena v roku 2008 sa bude priznávať štvrťročne .

b/

schvaľuje
odmenu hlavnému kontrolórovi mesta za 1.štvrťrok 2008 vo výške 16,3 %
zo súčtov platov za uplynulé obdobie 1.štvrťrok 2008.
Odmena v roku 2008 sa bude priznávať šrvrťročne .

11.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

12.

1.

Začatie obstarávanie zmien a doplnkov územného plánu mesta.

2.

Odstránenie stavby „rodinný dom, sklady“ (Obecný dom) na parcele
číslo 35/3, 35/4 a 35/5, v kat.území Ižop.

3.

Odstránenie stavby „sklady“ na parcele číslo 4208/1 a 4208/6,
v kat.území Veľký Meder.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

13.

schvaľuje

schvaľuje
1.

delegovanie Ing. Alexandra Néveriho do rady školy OA a Gymnázia
s vjm vo Veľkom Mederi na nové funkčné obdobie

2.

delegovanie MUDr. Alžbety Vrezgovej do rady školy Špeciálnej školy
vo Veľkom Mederi na nové funkčné obdobie

3.

delegovanie MUDr. Alžbety Vrezgovej a Ing. Alexandra Néveriho do
rady školy ZŠ Bélu Bartóka s vjm vo Veľkom Mederi na nové funkčné
obdobie .

Mestské zastupiteľstvovo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
1.

predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra
vzdelávania, z programu ROP, na realizáciu projektu „Rekonštrukcia
a modernizácia základnej školy J. A. Komenského “ , ktorý je
realizovaný pre „Základná škola Jána Amosa Komenského, Námestie
B. Bartóka 497/20, Veľký Meder“ a ktorý je v súlade s Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Veľký Meder, a v súlade
s dokumentom: Koncepcia rozvoja škôl a školských zariadení a
optimalizácia ich siete v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Veľký
Meder do roku 2015.

14.

2.

zabezpečenie realizácie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia
základnej školy J. A. Komenského“ po schválení
žiadosti o NFP,

3.

financovanie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy J.
A. Komenského“ vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na
projekt t.j. vo výške 906.498,- Sk
(slovom deväťstošesťtisícštyristodeväťdesiatosem slovenských korún).

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
stavbu „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ J.A.Komenského na pozemku č.p.
1/3 k.ú. Veľký Meder“

15.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

súhlasí
so začatím spolupráce so SENSOR, spol. s.r.o. Nobelova 34, Bratislava na
úseku rekultivácie skládky odpadov

16.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

17.

schvaľuje
1.

Bc. Vendela Szabóa za člena komisie športu a mládeže mestského
zastupiteľstva

2.

Bc. Imricha Mikosa za člena finančnej komisie mestského
zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

zriaďuje
komisiu na administratívnu prípravu poradovníkov na byty v zložení
Dénes Mikóczy, Ing. Zsigmond Raffay, MUDr. Alžbeta Vrezgová, Ing.Helena
Kucseraová, Ildikó Laposová .

18.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
zbúranie časti stavby, múr okolo fontány na Nám. B. Bartóka .

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

Ladislav Dobis
Daniel Csepi
––––––––––––––––––
overovatelia zápisnice

Ing. Helena Kucseraová
prednosta úradu

Uznesnie č. 3M-MsZ/2008
zo dňa 23.4.2008

1. Mestské zastupiteľstvo voVeľkom Mederi
a/

zrušuje
uznesenia č. 1M-MsZ/2008- 1, 2 a 3 zo dňa 5.3.2008

2. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
kupujúceho EXPRES REALITY s.r.o. Bratislava na odkúpenie pozemku,
parcela č. 4479/3 vo výmere 58.329 m2 a
parcela č. 4479/7 vo výmere 59.762 m2 v priemyselnom parku
za podmienok :
1. cena pozemku 300,- Sk/m2,
2. zabezpečiť 250 stálych pracovných príležitostí do 24 mes. od vydania
stavebného povolenia, ale najneskôr do 31.12.2010. Pokiaľ sa táto
požiadavka nesplní výška zmluvnej pokuty je 50,- Sk/m2,
3. pokiaľ nedôjde z akýchkoľvek dôvodov k realizácii investičného zámeru,
mesto má právo na spätné odkúpenie pozemkov pri cene zníženej o 10 %
z pôvodnej ceny a o náklady na navrátenie pozemkov do pôvodného stavu.
Investor je zároveň povinný ponúknuť predmetné pozemky na spätný
odpredaj mestu.
4. zákaz vybudovania ťažkého a chemického priemyslu,
5. uzavretie kúpnej zmluvy do 12.5.2008 s tým, že návrh zmluvy pripraví
mesto najneskoršie do 2.5.2008 .

3. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
kupujúceho IMO INVEST Bratislava na odkúpenie pozemku,
parcela č. 4479/14 vo výmere 45.917 m2 a
parcela č. 4479/9 vo výmere 49.560 m2 v priemyselnom parku
za podmienok :
1. cena pozemku 300,- Sk/m2,
2. zabezpečiť 250 stálych pracovných príležitostí do 24 mes. od vydania
stavebného povolenia, ale najneskôr do 31.12.2010. Pokiaľ sa táto
požiadavka nesplní výška zmluvnej pokuty je 50,- Sk/m2,
3. pokiaľ nedôjde z akýchkoľvek dôvodov k realizácii investičného zámeru,
mesto má právo na spätné odkúpenie pozemkov pri cene zníženej o 10 %
z pôvodnej ceny a o náklady na navrátenie pozemkov do pôvodného stavu.
Investor je zároveň povinný ponúknuť predmetné pozemky na spätný
odpredaj mestu.

-24. zákaz vybudovania ťažkého a chemického priemyslu,
5. uzavretie kúpnej zmluvy do 12.5.2008 s tým, že návrh zmluvy pripraví
mesto najneskoršie do 2.5.2008 .
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ing.Ladislav Rudický, PhD
primátor mesta

Ing. Ildikó Dobis
Ing. Alexander Néveri
––––––––––––––––––
overovatelia zápisnice

Ing. Helena Kucseraová
prednosta úradu

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

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.

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
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.
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

11.

12.

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.

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.

b/

c/

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.

3.

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.

d/

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

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

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.
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.

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

Uznesenie č. 4M – MsZ/2008
zo dňa 23.7.2008

1.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

poveruje
primátora mesta a dvoch zástupcov primátora alebo Ing. Ildikó Dobis
so zahájením rokovania zo záujemcami Imo Invest, s.r.o. a IPEC Management
s.r.o. pre dosiahnutie vzájomne akceptovateľných podmienok predaja
pozemkov v priemyselnom parku.

b/

poveruje
primátora mesta
s uzatvorením zmluvy na vypracovanie projektových dokumentácií a inžinierských činností na územné rozhodnutie pre jednotlivé stavby umiestnené
v priemyselnom parku Veľký Meder na základe verejného obstarávania formou
cenovej ponuky do 4.8.2008 s podmienkou odovzdania územného rozhodnutia
najneskôr do 10.12.2008.

c/

poveruje
primátora mesta
so zabezpečením propagácie možnosti predaja pozemkov v priemyselnom
parku s umiestnením tejto možnosti na web stránke mesta a s priamym
oslovením developérskych spoločností informačným listom.

2.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/.

zrušuje
uznesenie č. 4-MsZ/2007, bod č. 12/a zo dňa 16.6.2007

b/.

zrušuje
uznesenie č. 6-MsZ/2007, bod 10/a zo dňa 10.12.2007

c/.

zrušuje
uznesenie č. 1-MsZ/2008, bod č. 12/ a,b zo dňa 11.2.2008

d/

schvaľuje
kúpu budovy Polikliniky na parc.č. 4185/1 a plynovej kotolne na parc.
č. 4186/2 a
kúpu pozemkov podľa geometrického plánu č. 33 472 602-85/07
parc.č. 4185/1 vo výmere 739 m2
parc.č. 4185/2 vo výmere 1301 m2
parc.č. 4185/3 vo výmere 173 m2
parc.č. 4185/4 vo výmere 1046 m2
parc.č. 4185/5 vo výmere 1288 m2
parc.č. 4185/6 vo výmere 333 m2
za kúpnu cenu 15.208.207,-Sk

e/

schvaľuje
kúpu pozemku parc.č. 4186/2 vo výmere 138 m2 ( kotolňa ) za kúpnu cenu
67.490,-Sk

f/

schvaľuje
prijatie dlhodobého úveru na kúpu budovy polikliniky, plynovej kotolne a
pozemkov vo výške 15.275.697,- Sk od obchodnej banky určenej finančnou
komisiou MsZ .

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

Ing. Alexander Néveri
Ivan Bobkovics
--------------------------overovatelia zápisnice

Ing. Helena Kucseraová
prednosta úradu

Uznesenie č. 4 - MsZ/2008
zo dňa 22.9.2008
1. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
správu primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta

b/

berie navedomie
správu riaditeliek školských zariadení o pripravenosti na nový školský rok

2. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 77,
ktorým sa mení a dopĺňa Štatút mesta Veľký Meder

3. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 78 o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Veľký Meder

4. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

s c h v a ľu j e
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 79 o dani za ubytovanie

5. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

s c h va ľ u j e
z fondu rozvoja bývania obce uhradiť 187.756,-Sk za pripojenie bytov a 2 ks
schodísk objektu 36 b.j. Ružová 3563 do elektrickej siete

b/

s ch v a ľ u j e
ďaľšie prevádzkovanie mestského trhoviska a poveruje MPBH s.r.o. s jeho
realizáciou podľa základných podmienok

6. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

s ch v a ľu j e
1. Odpredaj pozemku s parcelným číslom 131/1 o výmere: viď. prílohu žiadosti
na Lesnej ulici (druh pozemku: zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký
Meder), ktorý sa nachádza pod garážou a za plotom pre Ing. Kristínu
Pivodovú, Štadiónová 1998/46, 932 01 Veľký Meder. Mesto môže predmetný
pozemok odpredať až po jeho prevzatí do vlastníctva mesta. Cena pozemku
podľa platnej smernice je 150 Sk/m2. Kúpna zmluva musí byť uzavretá do
troch mesiacov a kúpna cena zaplatená do 30 dní odo dňa podpisu kúpnej
zmluvy obidvoma stranami.
2. Odpredaj pozemku s parcelným číslom 2697/2 o výmere 99 m2 na
Táborskej ulici (druh pozemku: zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký
Meder), ktorý slúži ako predzáhradka a nachádza sa za plotom pre Ing.
Katarínu Holényiovú, Dunajská 1273/12, 932 01 Veľký Meder. Cena
pozemku podľa platnej smernice je 150 Sk/m2. Kúpna zmluva musí byť
uzavretá do troch mesiacov a kúpna cena zaplatená do 30 dní odo dňa podpisu
kúpnej zmluvy obidvoma stranami.
3. Odpredaj pozemku s parcelným číslom 141/1 o výmere 956 m2 na Hlavnej
ulici (druh pozemku: ostatná plocha, katastrálne územie Ižop) za účelom
výstavby rodinného domu pre Veroniku Nagyovú, Ružová 177/11, 932 01
Veľký Meder. Cena pozemku podľa platnej smernice je 250 Sk/m2. Kúpna
zmluva musí byť uzavretá do troch mesiacov a kúpna cena zaplatená do 30 dní
odo dňa podpisu kúpnej zmluvy obidvoma stranami.
4. Zmenu uznesenia 3-MsZ/2008 bod 7/a/3 zo dňa 25. 06. 2008, a to znížením
ceny pozemku s parcelným číslom 104/12 o výmere 848 m2 (Hrušková ulica,
druh pozemku ostatná plocha, katastrálne územie Ižop) z 500 Sk/m2 na 250
Sk/m2 a zmenou kupujúceho z T.R.T. : Tibor Kulcsár, Mládeže 2035/13,
932 01 Veľký Meder – Ižop na Tibora Kulcsára a manželku Alenu r. Gábovú,
Mládeže 3035/13, 932 01 Veľký Meder – Ižop pre Tibora Kulcsára, Mládeže
2035/13, 932 01 Veľký Meder.
5. Odpredaj pozemku s parcelným číslom 4192/1 o výmere 5060 m2 (druh
pozemku orná pôda, katastrálne územie Veľký Meder) za účelom vybudovania
objektov s rekreačnými apartmánmi pre ELBEVA, a. s., Letištná 61/319, 929
01 Dunajská Streda. Cena pozemku podľa platnej smernice je 2000 Sk/m2.
Kúpna zmluva musí byť uzavretá do troch mesiacov a kúpna cena zaplatená do
30 dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy obidvoma stranami.
6. Zmenu uznesenia č. 3-MsZ/2008, bod 7/a/5, a to nasledovne: „Odpredaj
pozemku s parcelným číslom 129/1 (Hlavná ulica) o výmere 1402 m2 podľa
geometrického plánu č. 30079900-19/2008, overený pod číslom 1179/2008 dňa
04. 06. 2008, druh pozemku ostatná plocha, katastrálne územie Ižop, vedený na

LV č. 246 pre Bc. Ladislava Molnára a manželku Mgr. Evu Molnárovú, Letná
12, Veľký Meder za cenu 250 Sk/m2.“
7. Zmenu uznesenia č. 1-MsZ/2008 bod 4/a/7, a to nasledovne: „Rekultiváciu
bývalej skládky TKO na Čičovskej ceste – odkúpenie pozemkov od
identifikovaných vlastníkov (49) za cenu 15 Sk/m2, prípadne zameniť
pozemky vo vlastníctve identifikovaných vlastníkov (45 471 m2) za mestské
pozemky podľa geometrického plánu č. 30079900-77/2007 overeného pod
číslom 1655/2007 dňa 15. 10. 2007.“
b/

neschvaľuje
Zmenu uznesenia č. 3-MsZ/2008 bod 7/a/4, a to znížením ceny pozemku
s parcelným číslom 141/16 (druh pozemku ostatná plocha, katastrálne územie
Ižop) z 250 Sk/m2 na 105 Sk/m2 a zmenou výmery z 2683 m2 na cca. 1800
m2 pre Jozefa Lubinského, Športová 1880/7, 932 01 Veľký Meder.

7. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

b e r i e n a v e d o mi e
Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Veľký Meder
k 30.6.2008

8. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

s c h va ľ u j e
prijatie dlhodobého úveru na kúpu a inštaláciu softwéru - informačného
systému IIS MIS vo výške 999.124,-Sk od DEXIA banky Slovensko a.s

b/

s c hva ľ u j e
1. Vizualizáciu prestavby centrálnej zóny mesta Veľký Meder.
2. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

c/

schvaľuje
Ing. Árpáda Bartalosa za člena Rady školy pri ZŠ Béla Bartóka s VJM,
Bratislavská 622/38

9. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

b e r i e n a v e d o mi e
koncepciu tvorby cien vstupného a služieb spoločnosti TERMAL s.r.o.
za obdobie 01.01.2009-31.08.2009

10. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Kúpnu zmluvu o prevode práv k nehnuteľnostiam podpísanú zo dňa
17.septembra 2008 medzi predávajúcim Mesto Veľký Meder, so sídlom 93201
Veľký Meder, Komárňanská 207/9, IČO : 00305 332 a kupujúcim ASESO
s.r.o., so sídlom 811 08 Bratislava, Ferienčíkova 7, IČO: 36 859 621.
predmetom, ktorej je prevod nehnuteľností v katastrálnom území Veľký
Meder. zapísaných na LV č. 2287 :
Parcela č. 4479/3 orná pôda vo výmere 58 329 m2
Parcela č. 4479/7 orná pôda vo výmere 59 762 m2

11. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

súhlasí
s doplnením Územného plánu mesta Veľký Meder, ktoré podalo mesto
v mene uvedených firiem
- ACACIA s.r.o. Bratislava, Tolstého 7
-Ing. Cséfalvay Augustín a Ing. Erika Cséfalvayová, Tichá 2, Dunajská Streda
- DAN - Slovakia Agrar a.s. Nový Dvor
- Pajor Karol, Stará 46, Veľký Meder
- Július Boros, Kúpeľná 19, Veľký Meder

12. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

ukladá
hlavnému kontrolórovi mesta
preveriť na všetkých úsekoch rozpočtového hospodárenia ( MsÚ, MPBH,
Termál,MsKS, všetky školy zriadené mestom ) dodržiavanie zásad zákona zo
dňa 14.decembra 2005 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov - zákon 25/2006 Z.z. . O zistených skutočnostiach za roky
2007-2008 vypracovať a predložiť súhrnnú správu Mestskému zastupiteľstvu.
Termín : do 30. novembra 2008
Zodpovedný : JUDr. Dezider Gyori

b/

u kl a d á
hlavnému kontrolórovi mesta
vykonať kontrolu čerpania fin.prostriedkov na stavbe Dom smútku a podať
informáciu MsZ do 31.10.2008

c/

schvaľuje
rozpracovať pripomienky, návrhy a podnety poslancov (odznelých na
zasadnutiach komisií MsZ, na zasadnutiach na MsZ a osobne tlmočených )

na poradách primátora s aparátom MsÚ, Mestskou políciou, zástupcami
spoločností s ručením obmedzeným a riaditeľom MsKS,
uvedením lehoty na ich splnenie ako aj s určením konkrétnej osoby
zodpovednej za ich včasnú realizáciu. Poslancov, ktorí predkladali svoje
pripomienky, návrhy a podnety, a sú oprávnené a splniteľné, do 1 mesiaca
písomne vyrozumieť.
Termín : úloha stála
13. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

odvoláva
Ing. Juraja Hervayho z funkcie člena komisie výstavby, rozvoja a cestovného
ruchu

b/

schvaľuje
Ing. Viktora Szakszona za člena komisie výstavby, rozvoja a cestovného ruchu

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

Mgr. Éva Varga
Ing. Arpád Bartalos
------------------------overovatelia zápisnice

Ing. Helena Kucseraová
prednosta úradu

Uznesenie č. 5 - MsZ/2008
zo dňa 5.11.2008
1. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
správu primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta

2. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 80,
o podmienkach státia vozidiel na území mesta Veľký Meder

3. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 81 o pravidlách času
predaja v obchode, času prevádzky služieb, času prestavby a rekonštrukcie
bytov a o ochrane obyvtaeľstva pred hlukom a vibráciami na území mesta
Veľký Meder

4. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

s c h v a ľu j e
zmenu rozpočtu mesta Veľký Meder č.1 na rok 2008

b/

schvaľuje
odmenu primátorovi mesta Veľký Meder vo výške 28,3 % z objemu
miezd za 3. štrvťrok 2008

c/

schvaľuje
odmenu hlavnému kontrolórovi mesta Veľký Meder vo výške 18,3 %
z objemu miezd za 3. štrvťrok 2008

5. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ s c h v a ľ u j e
1. Odpredaj pozemku s parcelným číslom 57/2 o výmere 165 m2 (geometrický plán č.
30079900 - 17/2008, druh pozemku zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký

Meder, na Kúpeľnej ulici) pre žiadateľa Attilu Szombathyho, Dunajská 32, 932 01
Veľký Meder za účelom úpravy pozemku. Mesto môže predmetný pozemok odpredať
až po jeho prevzatí do vlastníctva mesta. Cena pozemku podľa platnej smernice je
3000 Sk/m2 (99,58 EUR/m2). Kúpna zmluva musí byť uzavretá do troch mesiacov odo
dňa zápisu pozemku na LV mesta a kúpna cena zaplatená do 30 dní odo dňa podpisu
kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
2. Odpredaj pozemku s parcelným číslom 3818/3 o výmere 183 m2 (druh pozemku
zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký Meder, na ulici Sv. Štefana) pre žiadateľa
Štefana Olláriho, Sv. Štefana 1727/44, 932 01 Veľký Meder. Mesto môže predmetný
pozemok odpredať až po jeho prevzatí do vlastníctva mesta. Cena pozemku podľa
platnej smernice je 150 Sk/m2 (4.98 EUR/m2). Kúpna zmluva musí byť uzavretá do
troch mesiacov odo dňa zápisu pozemku na LV mesta a kúpna cena zaplatená do 30
dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
3. Odpredaj pozemku s parcelným číslom 4191/1 (druh pozemku ostatná plocha,
katastrálne územie Veľký Meder, na Promenádnej ulici) a pozemku s parcelným
číslom 4191/3 (druh pozemku ostatná plocha, katastrálne územie Veľký Meder, na
Promenádnej ulici) spolu o výmere cca. 750 m2 (presnú výmeru určí geometrický
plán, ktorý bude vyhotovený podľa pokynov mestského úradu) pre žiadateľa Medos
Varga, spol. s r. o., Promenádna 1, 932 01 Veľký Meder za účelom vytvorenia
parkovacích plôch pre spoločnosť. Cena pozemku podľa platnej smernice je 2000
Sk/m2 (66,39 EUR/m2). Kúpna zmluva musí byť uzavretá do troch mesiacov a kúpna
cena zaplatená do 30 dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými
stranami.
4. Odpredaj pozemku s parcelným číslom 3088/1 o výmere cca. 60 m2 (presnú výmeru
určí geometrický plán – ktorý bude vyhotovený podľa pokynov mestského úradu
a podľa odporúčania komisie výstavby, rozvoja a cestovného ruchu - druh pozemku
zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký Meder, na Železničnej ulici) pre žiadateľa
MERKUR – Csölle Rafael, Komárňanská 158, 932 01 Veľký Meder za účelom
vybudovania prístupovej cesty k nákupnému stredisku. Cena pozemku podľa platnej
smernice je 3000 Sk/m2 (99,58 EUR/m2). Kúpna zmluva musí byť uzavretá do troch
mesiacov a kúpna cena zaplatená do 30 dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy obidvoma
zmluvnými stranami.
5. Odpredaj pozemku s parcelným číslom 1854/3 o výmere 18 m2 (druh pozemku
zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký Meder, na Fialkovej ulici) pre žiadateľa
Aladára Németha, Sídl. M. Corvina 1961/39, 932 01 Veľký Meder za účelom
odkúpenia pozemku pod garážou s por. č. 2435. Žiadateľ musí predložiť doklady,
ktorými preukáže vlastnícky vzťah ku garáži. Cena pozemku podľa platnej smernice je
500 Sk/m2 (16,60 EUR/m2). Kúpna zmluva musí byť uzavretá do troch mesiacov
a kúpna cena zaplatená do 30 dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy obidvoma
zmluvnými stranami.
6. Odpredaj pozemku s parcelným číslom 4198/3 o výmere 22 m2, druh pozemku
zastavaná plocha, 4198/4 o výmere 12 m2,druh pozemku zastavaná plocha, 4198/6

o výmere 26 m2, druh pozemku ostatná plocha a 4196/1 o výmere 14 m2 (presnú
výmeru určí GP), ostatná plocha, vedených na LV č. 2287, katastrálne územie Veľký
Meder, Promenádna ulica pre Štefana Kovátsa, M. Corvina 1643/13, Veľký Meder za
cenu 2000 Sk/m2 (66,39 EUR/m2). Kúpna zmluva musí byť uzavretá do troch
mesiacov a kúpna cena zaplatená do 30 dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy.
7. Odpredaj pozemku s parcelným číslom 4198/7 o výmere 33 m2, druh pozemku
zastavaná plocha, 4198/8 o výmere 18 m2,druh pozemku zastavaná plocha, 4198/10
o výmere 39 m2, druh pozemku ostatná plocha a 4196/1 o výmere 21 m2 (presnú
výmeru určí GP), druh pozemku ostatná plocha, vedených na LV č. 2287, katastrálne
územie Veľký Meder, Promenádna ulica pre Viliama Görföla, Komárňanská 110,
Veľký Meder za cenu 2000 Sk/m2 (66,39 EUR/m2). Kúpna zmluva musí byť uzavretá
do troch mesiacov a kúpna cena zaplatená do 30 dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy.
8. Odpredaj pozemku s parcelným číslom 4198/11 o výmere 33 m2, druh pozemku
zastavaná plocha, 4198/12 o výmere 18 m2, druh pozemku zastavaná plocha, 4198/14
o výmere 39 m2, druh pozemku ostatná plocha a 4196/1 o výmere 21 m2 (presnú
výmeru určí GP), druh pozemku ostatná plocha, vedených na LV č. 2287, katastrálne
územie Veľký Meder, Promenádna ulica pre Ilonu Mikóczy, Nová 16, Veľký Meder
za cenu 2000 Sk/m2 (66,39 EUR/m2). Kúpna zmluva musí byť uzavretá do troch
mesiacov a kúpna cena zaplatená do 30 dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy.
9. Odpredaj pozemku s parcelným číslom 4198/15 o výmere 32 m2, druh pozemku
zastavaná plocha, 4198/16 o výmere 17 m2, druh pozemku zastavaná plocha, 4198/18
o výmere 37 m2, druh pozemku ostatná plocha a 4196/1 o výmere 20 m2 (presnú
výmeru určí GP), druh pozemku ostatná plocha, 4198/19 o výmere 54 m2, druh
pozemku zastavaná plocha, 4198/20 o výmere 18 m2, druh pozemku zastavaná
plocha, 4198/22 o výmere 20 m2, druh pozemku ostatná plocha a 4196/1 o výmere 22
m2 (presnú výmeru určí GP), ostatná plocha, 4198/47 o výmere 22 m2, druh pozemku
ostatná plocha, 4198/46 o výmere 12 m2, druh pozemku zastavaná plocha, 4198/45
o výmere 22 m2, druh pozemku zastavaná plocha, 4198/42 o výmere 53 m2, druh
pozemku zastavaná plocha, 4198/43 o výmere 85 m2, druh pozemku zastavaná
plocha, 4196/1 o výmere 41 m2 (presnú výmeru určí GP), druh pozemku ostatná
plocha, 4198/1 o výmere cca. 54 m2 (presnú výmeru určí geometrický plán), druh
pozemku ostatná plocha, vedených na LV č. 2287, katastrálne územie Veľký Meder,
Promenádna ulica pre Kláru Kocsisovú, Mierová 8, Veľký Meder za cenu 2000
Sk/m2 (66,39 EUR/m2). Kúpna zmluva musí byť uzavretá do troch mesiacov a kúpna
cena zaplatená do 30 dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy.
10. Odpredaj pozemku s parcelným číslom 4198/23 o výmere 53 m2, druh pozemku
zastavaná plocha, 4198/24 o výmere 84 m2, druh pozemku zastavaná plocha, 4198/26
o výmere 36 m2, druh pozemku ostatná plocha a 4196/1 o výmere 41 m2 (presnú
výmeru určí GP), druh pozemku ostatná plocha, vedených na LV č. 2287, katastrálne
územie Veľký Meder, Promenádna ulica pre Ing. Róberta Michnyu a Juditu r.
Fabulyovú, Sv. Štefana 343/12, Veľký Meder za cenu 2000 Sk/m2 (66,39 EUR/m2).
Kúpna zmluva musí byť uzavretá do troch mesiacov a kúpna cena zaplatená do 30 dní
odo dňa podpisu kúpnej zmluvy.

11. Odpredaj pozemku s parcelným číslom 4198/27 o výmere 33 m2, druh pozemku
zastavaná plocha, 4198/28 o výmere 18 m2, druh pozemku zastavaná plocha, 4198/30
o výmere 36 m2, druh pozemku ostatná plocha a 4196/1 o výmere 20 m2 (presnú
výmeru určí GP), druh pozemku ostatná plocha, vedených na LV č. 2287, katastrálne
územie Veľký Meder, Promenádna ulica pre Ing. Františka Michnyu, J. Gagarina
1575/2, Veľký Meder za cenu 2000 Sk/m2 (66,39 EUR/m2). Kúpna zmluva musí byť
uzavretá do troch mesiacov a kúpna cena zaplatená do 30 dní odo dňa podpisu kúpnej
zmluvy.
12. Odpredaj pozemku s parcelným číslom 4198/31 o výmere 33 m2, druh pozemku
zastavaná plocha, 4198/32 o výmere 18 m2, druh pozemku zastavaná plocha, 4198/34
o výmere 35 m2, druh pozemku ostatná plocha a 4196/1 o výmere 20 m2 (presnú
výmeru určí GP), druh pozemku ostatná plocha, vedených na LV č. 2287, katastrálne
územie Veľký Meder, Promenádna ulica pre Pantha Rhei, s. r. o., Kúpeľná 2, Veľký
Meder za cenu 2000 Sk/m2 (66,39 EUR/m2). Kúpna zmluva musí byť uzavretá do
troch mesiacov a kúpna cena zaplatená do 30 dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy.
13. Odpredaj pozemku s parcelným číslom 4198/38 o výmere 22 m2, druh pozemku
zastavaná plocha, 4198/39 o výmere 12 m2, druh pozemku zastavaná plocha, 4198/41
o výmere 28 m2, druh pozemku ostatná plocha a 4196/1 o výmere 14 m2 (presnú
výmeru určí GP), druh pozemku ostatná plocha, vedených na LV č. 2287, katastrálne
územie Veľký Meder, Promenádna ulica pre Jozefa Lisza, Orechový rad 6, Komárno
za cenu 2000 Sk/m2 (66,39 EUR/m2). Kúpna zmluva musí byť uzavretá do troch
mesiacov a kúpna cena zaplatená do 30 dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy.
14. Odpredaj pozemku s parcelným číslom 4198/48 o výmere 33 m2, druh pozemku
zastavaná plocha, 4198/49 o výmere 18 m2, druh pozemku zastavaná plocha, 4198/50
o výmere 21 m2, druh pozemku ostatná plocha, 4198/1 o výmere cca. 34 m2, druh
pozemku ostatná plocha, vedených na LV č. 2287, katastrálne územie Veľký Meder,
Promenádna ulica pre Juditu Borosovú, Kúpeľná 19, Veľký Meder a Denisu
Borosovú, Kúpeľná 19, Veľký Meder za cenu 2000 Sk/m2 (66,39 EUR/m2). Kúpna
zmluva musí byť uzavretá do troch mesiacov a kúpna cena zaplatená do 30 dní odo
dňa podpisu kúpnej zmluvy.
15. Odpredaj pozemku s parcelným číslom 3881 o výmere 740 m2, druh pozemku
zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký Meder a pozemku s parcelným číslom
3882 o výmere 1059 m2, druh pozemku záhrada, katastrálne územie Veľký Meder,
vedených na LV č. 2287 (na Lastovičkovej ulici) pre Juraja Lakatosa, Lastovičková
1537/17, 932 01 Veľký Meder za cenu 150 Sk/m2. Kúpna zmluva musí byť uzavretá
do 3 mesiacov a kúpna cena zaplatená do 30 dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy.
16. Odpredaj 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 (areál
priemyselného parku) pre:
a) HOBBY – Németh Tibor, Želiarska 20A, 932 01 Veľký Meder o výmere 3000
m2,

b) FABRICK SK spol. s r. o., Okočská cesta 1677/5, 932 01 Veľký Meder
o výmere 6783 m2,
c) KLAN, s. r. o., Komárňanská 23, 932 01 Veľký Meder o výmere 6783 m2
za účelom výstavby obchodných jednotiek. Cena pozemku je 300 Sk/m2. Kúpna
zmluva musí byť uzavretá do troch mesiacov a kúpna cena zaplatená do 30 dní odo
dňa podpisu kúpnej zmluvy.
Pre odpredaj platia podmienky schválené pre odpredaj pozemkov priemyselného
parku okrem ustanovenia o počtoch zamestnancov.
17. Zmenu uznesenia č. 4-MsZ/2006 bod č. 3/a zo dňa 15. 05. 2006 a uznesenia
č. 6-MsZ/2006, bod 4/a/5 zo dňa 11. 09. 2006, ktorým bol schválený odpredaj
pozemku s parcelným číslom 4413/7 o výmere 2500 m2 pre žiadateľa: A.M.C. AUTO
– MOTOR – COLOR Veľký Meder za cenu 350 Sk/m2 na základe dohody č.
2874/2006 zo dňa 24. 08. 2006 na uznesenie: Predaj pozemku s parcelným číslom
4413/8 o výmere 2500 m2, druh pozemku orná pôda, katastrálne územie Veľký
Meder, vedený na LV č. 2287 a pozemku s parcelným číslom 4413/9 o výmere 2500
m2, druh pozemku orná pôda, katastrálne územie Veľký Meder, vedený na LV č. 2287
(areál priemyselného parku) pre A.M.C. Trade, s. r. o., Bratislavská 3279, Veľký
Meder za cenu 300 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.
Pre odpredaj platia podmienky schválené pre odpredaj pozemkov priemyselného
parku okrem ustanovenia o počtoch zamestnancov.
b/ n e s c h v a ľ u j e
1. Odpredaj pozemku s parcelným číslom 617 o výmere 835 m2 (druh pozemku
zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký Meder, na ulici Petofiho) pre žiadateľku
Minárikovú Alžbetu, Komárňanská 202/36, 932 01 Veľký Meder. Mesto môže
pozemok s parcelným číslom 617 odpredať až po jeho prevzatí do vlastníctva mesta.
Kúpna zmluva musí byť uzavretá do troch mesiacov odo dňa zápisu pozemku na LV
mesta a kúpna cena zaplatená do 30 dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy obidvoma
zmluvnými stranami. Cena pozemku podľa platnej smernice je 150 Sk/m2 (4,98
EUR/m2).
2. Odpredaj pozemku s parcelným číslom 129/2 o výmere 866 m2 (druh pozemku
záhrada, katastrálne územie Ižop, na Hlavnej ulici) pre žiadateľku Olláriovú Teréziu,
Hlavná 1884/88, 932 01 Veľký Meder – Ižop. Pozemok je možné odkúpiť len spolu
s pozemkami s parcelnými číslami 129/3 (výmera 106 m2, druh pozemku záhrada,
katastrálne územie Ižop, na Hlavnej ulici) a 129/4 (výmera 134 m2, druh pozemku
ostatná plocha, katastrálne územie Ižop, na Hlavnej ulici, geometrický plán č.
30079900 – 19/2008). Cena pozemku podľa platnej smernice je 150 Sk/m2 (4,98
EUR/m2). Pozemok s parcelným číslom 129/4 mesto môže odpredať až po jeho
prevzatí do vlastníctva mesta. Kúpna zmluva musí byť uzavretá do troch mesiacov
odo dňa zápisu pozemku na LV mesta a kúpna cena zaplatená do 30 dní odo dňa
podpisu kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

3. Odpredaj pozemku s parcelným číslom 2212/1 o výmere 372 m2 (druh pozemku
ostatná plocha, katastrálne územie Veľký Meder, na Bratislavskej ulici), pozemku
s parcelným číslom 2167/1 o výmere 1759 m2 (druh pozemku zastavaná plocha,
katastrálne územie Veľký Meder, na Starej ulici) a pozemku s parcelným číslom 2213
o výmere 198 m2 (druh pozemku ostatná plocha, katastrálne územie Veľký Meder, na
Starej ulici) pre žiadateľa REALECON Consulting, s. r. o., Alžbetínske námestie
1203, 929 01 Dunajská Streda za účelom vybudovania občianskej vybavenosti
s priľahlým parkoviskom. Cena pozemku podľa platnej smernice je 1000 Sk/m2
(33,19 EUR/m2). Kúpna zmluva musí byť uzavretá do troch mesiacov a kúpna cena
zaplatená do 30 dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
4. Odpredaj pozemku s parcelným číslom 2167/1 (presnú výmeru určí geometrický plán,
druh pozemku zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký Meder, Stará ulica) pre
žiadateľa Karola Orvosa, Komárňanská 204, 932 01 Veľký Meder. Cena pozemku
podľa platnej smernice je 1000 Sk/m2 (33,19 EUR/m2). Kúpna zmluva musí byť
uzavretá do troch mesiacov a kúpna cena zaplatená do 30 dní odo dňa podpisu kúpnej
zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
6. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
príjmy mesta z predaja nehnuteľností použiť výhradne na nákup a
rekonštrukciu nehnuteľností v majetku mesta. Tieto príjmy s platnosťou od
1.1.2009 viesť na samostanom účte až do použitia.

7. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
zámer využitia prípadnej prebytočnej geotermálnej vody nasledovne :
Geotermálna voda / resp. energia získaná z geotermálnej vody / z vrtov GTV1
a GTV2 prevyšujúca skutočné potreby termálneho kúpaliska, má slúžiť pre
prevádzkovanie činností, ktoré slúžia verejnému záujmu a potrebám, konkrétne
pre čiastočné využitie energetických potrieb Polikliniky vo Veľkom Mederi,
pre vykurovanie objektu

b/

odmieta
akúkoľvek možnosť využitia geotermálnej vody získanej z GTV1 a GTV2
/GT energie / pre individuálne potreby obyvateľov a podnikateľské subjekty

c/

s c hv a ľ u j e
možnosť prípadného využitia zostatkovej tepelnej energie získanej z odpadovej
termálnej vody vypúšťanej z objektu termálneho kúpaliska do Ižopského

kanála, ak táto energia nie je využiteľná pre účely verejného záujmu občanov,
predovšetkým však musí byť ponúknutá pre verejnoprospešné využitie.
d/

verejne odsudzuje
snahu časti podnikateľského prostredia, ako aj podporovateľov takýchto
individuálnych záujmov, ktorí chcú získať geotermálnu vodu, resp. energiu
získanú z geotermálnej vody z vrtov GTV1 alebo GTV2 pri termálnom
kúpalisku vo Veľkom Mederi, čím deformujú konkurenčné prostredie na tomto
úseku podnikania.

8. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

berie na vedomie
dôvodovú správu o technickom stave telocvične ZŠ J.A.Komenského
vo Veľkom Mederi

b/

uvoľňuje
ako účelové prostriedky z výdavkovej časti rozpočtu mesta z funkčnej
klasifikácie č. 06.2.0 - rezerva na nepredvídané výdavky finančnú čiastku vo
výške 324.761,50 Sk na opravu podlahy v telocvični ZŠ J.A.Komenského vo
Veľkom Mederi. V uvedenej fin.čiastke nie je zahrnuté vyznačenie čiar
športových ihrísk a odstránenie starej konštrukcie a palubovky z jestvujúcej
podlahy

9. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
1. Odkúpenie pozemku parc.č 4676/285 vo výmere 8608 m2 vedený na LV
č. 4717 k.ú. Veľký Meder , druh pozemku - orná pôda za symbolickú kúpnu
cenu 1,-Sk od predávajúceho Ing. Augustína Cséfalvayho a Ing. Eriky
Cséfalvayovej , rod. Ollosovej, Tichá 2208/2, 92901 Dunajská Streda
2. Odkúpenie pozemku parc.č. 4676/21 vo výmere 3111 m2 vedené na LV
č.3983 k.ú. Veľký Meder, druh pozemku - orná pôda za symbolickú kúpnu
cenu 1,Sk od predávajúceho Ing. Aloisa Kálnokyho, rod. Kálnoky, bytom
Horná 1, 946 19 Číčov
3. Odkúpenie pozemku parc.č. 4676/15 vo výmere 16 053 m2 vedený na LV
č. 4715 k.ú. Veľký Meder, druh pozemku - orná pôda za symbolickú kúpnu
cenu 1,-Sk od predávajúceho Transbeton plus s.r.o., Mlynská 2, Veľký
Meder, zastúpený Ing. Robertom Bugárom , IČO : 36249131
4. Odkúpenie pozemku, parc.č. 4676/150 vo výmere 1221 m2 vedený na LV
č. 4640 k.ú. Veľký Meder, druh pozemku orná pôda za symbolickú kúpnu

cenu 1,-Sk od predávajúceho Ing. Robert Bugár, bytom Školská 7, Nová
Stráž
10. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje

Mestské zastupiteľstvo podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa zákona č. 138/1992 Zb. o majetku obcí poveruje primátora Mesta
Veľký Meder, p. Ing. Ladislava Rudického, PhD., aby ako orgán oprávnený zastupovať Mesto
Veľký Meder ako jediného spoločníka v spoločnosti TERMÁL s.r.o. so sídlom Promenádna
3221/20, Veľký Meder, IČO: 34 099 336 prijal nasledujúce rozhodnutia v rámci výkonu
pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti TERMÁL s.r.o.:
1. rozšíriť predmet podnikania spoločnosti TERMÁL s.r.o. o nasledovnú činnosť majúcu
povahu voľnej živnosti:
• prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných
služieb spojených s prenájmom
2. v súlade so zákonom č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o
zmene a doplnení niektorých zákonov /najmä jeho ustanovením § 10 ods. 4/
a s vyhláškou MS SR č. 246/2008 Z.z. o pravidlách a postupoch pri premene menovitej
hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základných imaní zo slovenskej meny na
eurá vykonať nasledujúce úpravy:
• prepočítať základné imanie Spoločnosti a vklad jediného spoločníka konverzným kurom
30,126-Sk na 1 Euro pri zaokrúhľovaní nadol takto:
Právny inštitút určený na
prepočítanie
základné imanie Spoločnosti
vklad jediného spoločníka

Doterajšia výška v SKK

Výška v Eurách

52.800.000,-Sk
52.800.000,-Sk

1.752.638,91-Euro
1.752.638,91-Euro

• upraviť § 6 ods. 1) zakladateľskej listiny takto:
1. Majetkové imanie spoločnosti je vytvorené peňažnými vkladmi a nepeňažným vkladom
spoločníka, pričom
a) výška peňažného vkladu jediného spoločníka - Mesto Veľký Meder je 1.284.604,66Euro (slovom: jeden milión dvestoosemdesiatštyritisíc šesťstoštyri Eúr šesťdesiatšesť
centov), ktorý je v plnom rozsahu splatený
b) výška nepeňažného vkladu je 468.034,25 /slovom štyristošestdesiatosemtisíc
tridsaťštyri Eúr dvadsaťpäť centov/, nepeňažný vklad bol splatený v celom rozsahu,
resp. odovzdaný do správy aj vlastníctva spoločnosti a spočíva vo vložení pozemku –
parc. č. 4212 ako ostatné plochy vo výmere 23.652 m2 , ktorý pozemok je vedený na
LV č. 4303 na Správe katastra v Dunajskej Strede pre kat. územie obce Veľký Meder
a ktorý bol ocenený znaleckým posudkom znalca, Ing. Jozefa Gerhardta č. 68/2008
zo dňa 19.6.2008 na sumu 470.237,18-Euro. Nepeňažný vklad sa započíta na vklad
jediného spoločníka v hodnote 468.034,25,-Euro.

• upraviť určenie počtu hlasov spoločníkov v § 17 zakladateľskej listiny, a to tak, že sa
vypustí veta: Každý spoločník má pri hlasovaní jeden hlas na každých 1.000,-Sk
majetkového vkladu.
• upraviť ustanovenie § 27a zakladateľskej listiny takto:
§ 27a
Investično – rezervný fond
1. Spoločnosť vytvára investično – rezervný fond vo výške 663.878,37-Euro.
2. Investično – rezervný fond sa vytvára a dopĺňa každoročne z čistého zisku po doplnení
rezervného fondu, a to výške 5% čistého zisku, najmenej však 165.969,59-Euro až kým sa
nedosiahne výška stanovená touto zakladateľskou listinou.
3. Po prvýkrát sa prídel do investično – rezervného fondu vykoná z čistého zisku
dosahovaného v roku 2007, po doplnení rezervného fondu vo výške určenej v bode 2.
tohto ustanovenia zakladateľskej listiny.
4. Prostriedky investično – rezervného fondu sa uložia v komerčnej banke na osobitný
termínovaný účet. Právo disponovať s týmto účtom môžu len konatelia spoločnosti alebo
vlastník.
5. Prostriedky investično – rezervného fondu možno použiť na splácanie prijatých úverov,
ak riadne a včasné splácanie týchto úverov je ohrozené, alebo na riešenie kritických
a havarijných situácií.
6. O použití prostriedkov investično – rezervného fondu rozhodujú konatelia po súhlase
valného zhromaždenia spoločnosti v zmysle uznesenia 1-MsZ/2007-3/a zo dňa
29.1.2007.
•

upraviť ustanovenie § 40 druhá veta zakladateľskej listiny takto:
Predpokladané náklady v zmysle ustanovenia § 110 ods. 1) písm. j) Obchodného
zákonníka činia 1.659,69-Euro.

3. schváliť úplné znenie zakladateľskej listiny v aktuálnom znení.
11. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Ivana Bobkoviča, Ladislava Dobisa, Ing. Prisku Pápayovú za členov Rady
školy pri MŠ s VJS ,Nám.B.Bartóka, Veľký Meder

b/

schvaľuje
Ivana Bobkoviča, Csabu Kušníra, Ing. Zuzanu Dúžikovú, Juditu Kissovú za
členov Rady školy pri ZŠ J.A.Komenského

c/

schvaľuje
Dénesa Mikóczyho, Ing. Prisku Pápayovú, Mgr. Évu Varga za členov Rady
školy pri MŠ s VJM , Želeničná ul., Veľký Meder

12. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
pridelenie nájomného bytu na adrese Veľký Meder, Jahodová 3161/35 doteraz
obývaný Tiborom Kovácsom a manž. Marietou Kovácsovou pre Pavla Kmetya

13. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

poveruje

primátora mesta
podpísaním zmluvy o spolupráci s mestom Kapuvár (Maďarská republika)
a Debica (Poľská republika) .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Ladislav Rudický, PhD.
primátor mesta

Ildikó Laposová,
Ing. Árpád Bartalos
-------------------------overovatelia zápisnice

Ing. Helena Kucseraová
prednosta

Uznesenie č. 6-MsZ/2008
zo dňa 9.12.2008
1. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/.

schvaľuje
správu primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta

2. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/.

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 82
o dani z nehnuteľnosti

b/

s c h v a ľ uj e
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č.83 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

c/

sc hvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 84 o dani za psa

d/

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 85 o dani za užívanie
verejného priestranstva

e/

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 86 o dani za predajné
automaty a o dani za nevýherné hracie prístroje

f/

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 87 o poplatkoch za
prevádzkovanie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

3. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/.

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 88 o sociálnej
starostlivosti

b/

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 89 poskytovaní
opatrovateľskej služby
c/

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 90 - Štatút mesta Veľký
Meder

4. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

s c h v aľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 91, ktorým sa určuje
výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú uhradu nákladov v materskej
škole, v umeleckej škole, v školskom klube detí pri základných školách, v
centre voľného času a v zariadeniach školského stravovania

5. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Meder
a/

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 92 používaní
výstražného zariadenia a typického zvukového znamenia na vozidle
Mestskej polície Veľký Meder

6. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Sadzobník správnych poplatkov mesta Veľký Meder s účinnosťou od 1.1.2009

7. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
1.
Odkúpenie nehnuteľností (Ružová ulica):
a.
pozemku s parcelným číslom 3696/59 o výmere 242 m2, druh pozemku
zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký Meder,
b.
pozemku s parcelným číslom 3696/416 o výmere 82 m2, druh pozemku
zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký Meder,
c.
stavby so súpisným číslom 181, druh stavby rodinný dom (na parcele č.
3696/416), katastrálne územie Veľký Meder.
od Fridricha Földesa, Kurtaserská 107, 932 01 Veľký Meder. Kúpna cena
určená znaleckým posudkom podlieha schváleniu MsZ.
2.
Odpredaj pozemku s parcelným číslom 4479/10 (parcela č. 5,
priemyselný park), druh pozemku orná pôda, katastrálne územie Veľký Meder
pre Andreja Bugára, - B – Servis, Poľovnícka 1113/38, Veľký Meder,
Agritechnika, s. r. o., Medveďovská 9, Veľký Meder, Condor realities, s. r.

o., Kúpeľná 4, Veľký Meder. Výmera ako aj cena bude upresnená na ďalších
zasadnutiach MsZ.
3.
Odpredaj nehnuteľností (geometrický plán č. 30079900-19/2008,
Hlavná ulica):
pozemku s parcelným číslom 129/2 o výmere 866 m2, druh pozemku záhrada,
katastrálne územie Ižop, v stave v akom stojí a leží,
pozemku s parcelným číslom 129/3 o výmere 106 m2, druh pozemku záhrada,
katastrálne územie Ižop, v stave v akom stojí a leží,
pozemku s parcelným číslom 129/4 o výmere 134 m2, druh pozemku ostatná
plocha, katastrálne územie Ižop, v stave v akom stojí a leží
pre Bc. Ladislava Molnára a manželku Mgr. Evu Molnárovú, Letná 12, Veľký
Meder za cenu 250 Sk/m2 /8,30 EUR/m2/ . Kúpna zmluva musí byť
uzavretádo troch mesiacov a kúpna cena zaplatená do 30 dní odo dňa podpisu
kúpnej zmluvy.
4.
Zmenu uznesenia č. 5-MsZ/2006, bod č. 4/a/5 zo dňa 03. 07. 2006
(geometrický plán č. 30079918-92/08) a to nasledovne:
a) Odpredaj pozemku s parcelným číslom 3696/386 o výmere 18 m2, druh
pozemku zastavaná plocha, katastrálne územie pre Ferdinanda Vyberala
a manželku Katarínu, Ružová 178/1, Veľký Meder za cenu 27 000 Sk
/896,24 EUR/,
b) Odpredaj pozemku s parcelným číslom 3696/383 o výmere 19 m2, druh
pozemku zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký Meder pre Máriu
Slamovú, Ružová 177/8, Veľký Meder za cenu 27 000 Sk /896,24 EUR/,
c) Odpredaj pozemku s parcelným číslom 3696/393 o výmere 18 m2, druh
pozemku zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký Meder pre Tibora
Halasiho a manželku Angeliku, P.O.Hviezdoslava 296/36, Veľký Meder za
cenu 27 000 Sk /896,24 EUR/,
d) Odpredaj pozemku s parcelným číslom 3696/395 o výmere 18 m2, druh
pozemku zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký Meder pre PaedDr.
Martu Kelemenovú, Komárňanská 204/102, Veľký Meder za cenu 27 000
Sk /896,24 EUR/,
e) Odpredaj pozemku s parcelným číslom 3696/394 o výmere 18 m2, druh
pozemku zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký Meder pre Dalmu
Koroly a a manžela Pétera, Lastovičková 1763/10, Veľký Meder za cenu
27 000 Sk /896,24 EUR/,
f) Odpredaj pozemku s parcelným číslom 3696/379 o výmere 18 m2, druh
pozemku zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký Meder pre Imricha
Ivána a manželku Helenu, Mostová 1688/25, Veľký Meder za cenu 27 000
Sk /896,24 EUR/,
g) Odpredaj pozemku s parcelným číslom 3696/380 o výmere 18 m2, druh
pozemku zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký Meder pre Norberta
Csölle, Sídl. M. Corvina 1961/39, Veľký Meder za cenu 27 000 Sk /896,24
EUR/,
h) Odpredaj pozemku s parcelným číslom 3696/388 o výmere 18 m2, druh
pozemku zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký Meder pre Oskara
Patasiho a manželku Zuzanu, Ružová 178/2, Veľký Meder za cenu 27 000
Sk /896,24 EUR/,

i) Odpredaj pozemku s parcelným číslom 3696/389 o výmere 18 m2, druh
pozemku zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký Meder pre Oskara
Patasiho a manželku Zuzanu, Ružová 178/2, Veľký Meder za cenu 27 000
Sk /896,24 EUR/,
j) Odpredaj pozemku s parcelným číslom 3696/382 o výmere 18 m2, druh
pozemku zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký Meder pre Zsolta
Vargu, Bratislavská 1964/15, Veľký Meder za cenu 27 000 Sk /896,24
EUR/,
k) Odpredaj pozemku s parcelným číslom 3696/391 o výmere 19 m2, druh
pozemku zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký Meder pre Ingridu
Czineovú, Ružová 178/2, Veľký Meder za cenu 27 000 Sk /896,24 EUR/,
l) Odpredaj pozemku s parcelným číslom 3696/381 o výmere 18 m2, druh
pozemku zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký Meder pre Ladislava
Vargu, Bratislavská 1964/15, Veľký Meder za cenu 27 000 Sk /896,24
EUR/,
m) Odpredaj pozemku s parcelným číslom 3696/392 o výmere 19 m2, druh
pozemku zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký Meder pre Bettinu
Lukovics, Ružová 178/2, Veľký Meder za cenu 27 000 Sk /896,24 EUR/,
n) Odpredaj pozemku s parcelným číslom 3696/387 o výmere 18 m2, druh
pozemku zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký Meder pre Štefana
Forgácsa a manželku Ildikó, Ružová 178/1, Veľký Meder za cenu 27 000
Sk /896,24 EUR/,
o) Odpredaj pozemku s parcelným číslom 3696/384 o výmere 18 m2, druh
pozemku zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký Meder pre Dezidera
Lakosa a manželku Máriu, Komárňanská 202/36, Veľký Meder za cenu
27 000 Sk /896,24 EUR/,
p) Odpredaj pozemku s parcelným číslom 3696/385 o výmere 18 m2, druh
pozemku zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký Meder pre Gézu
Borku a manželku Zsuzsanna, Komárňanská 204/112, Veľký Meder za
cenu 27 000 Sk /896,24 EUR/,
q) Odpredaj pozemku s parcelným číslom 3696/390 o výmere 18 m2, druh
pozemku zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký Meder pre Karola
Orvosa a manželku Serenu, Komárňanská 204/106, Veľký Meder za cenu
27 000 Sk /896,24 EUR/.
Stavba ako celok najneskôr do 31. 12. 2008 musí byť stavebne ukončená
a doložená kolaudačným rozhodnutím. Ostatné časti uznesenia sa nemenia.
b/

neschvaľuje
Zmenu uznesenia č. 3-MsZ/2008 bod č. 7/a/6 zo dňa 25. 06. 2008, a to
nasledovne: Odpredaj pozemku s parcelným číslom 51/148 o výmere 315 m2,
druh pozemku zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký Meder, Sídl. Mateja
Corvína za cenu 150 Sk/m2 /4,98 EUR/m2/ do spoločného vlastníctva
žiadateľov (vlastníkov bytov v bytovom dome Bratislavská 594 vedených na
LV č. 3281). Kúpna zmluva s vecným bremenom musí byť uzavretá do troch
mesiacov a kúpna cena zaplatená do 30 dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy.

8. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje

udelenie ceny PRO URBE v roku 2008 pre Vzpieračský oddiel veteránov
9. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
odmenu primátorovi mesta za 4.štvrťrok 2008 vo výške 31,67 % zo súčtu
platov za 4. štvrťrok 2008

b/

schvaľuje
odmenu hlavnému kontrolórovi mesta za 4. štvrťrok 2008 vo výške 18,33%
zo súčtu platov za 4.štvrťrok 2008

10.Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
vstup mesta Veľký Meder do verejno-súkromného partnerstva MAS
Podunajsko o.z., ktoré sa bude uchádzať o podporu LEADER z Ministerstva
pôdohospodárstva SR a bolo oboznámené s integrovanou stratégiou rozvoja
územia MAS Podunajsko o.z.

11. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
rozpočtové provizórium mesta Veľký Meder na rok 2009

12. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
odkúpenie a následné znefunkčnenie hydromelioračného zariadenia „Závlaha
pozemkov Čalovo I“ – vetvy B3 a B4 závlahového potrubia, za účelom
zlepšenia podmienok zástavby priemyselného parku.

13. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

s c h v aľ u j e
1. Výstavbu skladovej haly č. 1 nepotravinového tovaru na parcele č. 4479/3
priemyselného parku
2. Výstavbu skladovej haly č. 2 nepotravinového tovaru na parcele č. 4479/7
priemyselného parku
3. Výstavbu servisného strediska prívesov na parcele č. 4479/9 priemyselného
parku
4. Výstavbu skladovej haly potravinového tovaru na parcele č. 4479/14
priemyselného parku

14. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
uzatvorenie dodatku nájomnej zmluvy na doteraz voľný pavilón budovy
bývalej materskej školy na sídl. M. Corvina parc.č. 850, a 851 na LV č. 2287
so Súkromnou strednou odbornou školou s vyučovacím jazykom
maďarským v Mostovej. od 01.01.2009

15. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
za členov Rady školy pri Základnej umeleckej škole J. Janigu : Ing. Alexander
Néveri, Dénes Mikóczy, Ing. Koloman Pongrácz

16. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
vytvorenie centrálnej likvidačnej komisie v zložení: Ing. Zoltán Dömény, Ing.
Ladislav Jankó, Mgr. Eva Varga, Ing. Eva Kázmérová, JUDr. Dezider Győri

b/

schvaľuje
vytvorenie škodovej komisie v zložení: JUDr. Dezider Győri, Ladislav Dobis,
Ildikó Laposová, Bc. Imrich Mikos.

17. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
odkúpenie pozemku parcela č. 4676/285 vo výmere 8602 m2 a parcela č.
4676/290 vo výmere 1358 m2 vedený na LV č. 4717 k. ú. Veľký Meder, druh
pozemku – orná pôda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Sk od predávajúceho Ing.
Augustína Cséfalvayho a Ing. Eriky Cséfalvayovej, rod. Öllősovej, Tichá
2208/2, 929 01 Dunajská Streda

b/

zrušuje
uznesenie č. 5-MsZ/2008 - 9/a zo dňa 05.11.2008

18. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
1.predloženie žiadosti o NFP na projekt „Vytvorenie marketingových nástrojov
k termálturizmu Dolného Žitného ostrova a Hanság-u“ zabezpečenie realizácie
projektu a 5 % financovanie projektu z celkových oprávnených výdavkov ,
v rámci programu Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko 2007 –

2013, opatrenie 1.3. 2. Rozvoj spoločných destinácií – propagácia, marketing a
predaj
2.predloženie žiadosti o NFP na projekt, „Spoločný rozvoj turizmu v regióne
Medzičilizie a Alsó Szigetköz“, zabezpečenie realizácie projektu a 5 %
financovanie projektu z celkových oprávnených výdavkov, v rámci programu
Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko 2007 – 2013, opatrenie 1.3.1.
Spoločný rozvoj produktov turizmu, atrakcií, organizácií destinačného
manažmentu a súvisiacej infraštruktúry
19.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Ing. Viktora Szakszon za člena komisie výstavby, rozvoja a cestovného ruchu

b/

schvaľuje
Ing. Viktora Szakszon za člena komisie životného prostredia

20.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
spoločnosť EKO BILANZ, s.r.o., č. licencie SKAU 107 zastúpenú Ing. Anna
Krajčíková, zodpovedný audítor, č. licencie SKAU 702, IČO 35685981
za audítorskú spoločnosť spoločnosti TERMÁL s.r.o. , IČO 34099336 .

21.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
berie na vedomie odporúčania hlavného kontrolóra na dodržanie zákona
o verejnom obstarávaní.

b/

ukladá
všetkým vedúcim pracovníkom rozpočtového a príspevkového hospodárenia
mesta spracovať odporúčania hlavného kontrolóra na vlastné podmienky
a tieto plniť do dôsledkov.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Ladislav Rudický, PhD.
primátor mesta
Mgr. Éva Varga
Dénes Mikóczy
----------------------------overovatelia zápisnice

Ing. Helena Kucseraová
prednosta úradu

Uznesenie č. 5M-MsZ/2008
zo dňa 15.12.2008
1. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ s c h v a ľ u j e
Kúpnu zmluvu uzavretú dňa 18. 11. 2008 medzi Mestom Veľký Meder, so sídlom
Komárňanská 9/207, 932 01 Veľký Meder ako kupujúcim a Trnavským samosprávnym
krajom, so sídlom Starohájska 10, 917 01 Trnava ako predávajúcim, o prevode
nehnuteľností, a to:
 parcely č. 4185/1 zastavaná plocha o výmere 739 m2,
 parcely č. 4185/2 zastavaná plocha o výmere 1301 m2,
 parcely č. 4185/3 zastavaná plocha o výmere 173 m2,
 parcely č. 4185/4 zastavaná plocha o výmere 1046 m2,
 parcely č. 4185/5 zastavaná plocha o výmere 1288 m2,
 parcely č. 4185/6 zastavaná plocha o výmere 333 m2,
ktoré boli oddelené Geometrickým plánom č. 33472602-85/07, vyhotoviteľ Ing. Imrich
Kovács, overeným pod číslom 856/07, z parcely č. 4185 zastavaná plocha o výmere
5766 m2, zapísaná na liste vlastníctva č. 1888, vedenom Katastrálnym úradom Trnava,
Správou katastra Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, obec Veľký Meder,
katastrálne územie Veľký Meder,
ďalej:
 parcely č. 4186/2 zastavaná plocha o výmere 138 m2,
 budovy polikliniky so súpisným číslom 1679 na parcele č. 4185 zastavaná plocha,
 plynovej kotolne so súpisným číslom 2485 na parcele č. 4186/2 zastavaná plocha,
zapísaných na liste vlastníctva č. 1888, vedenom Katastrálnym úradom Trnava, Správou
katastra Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, obec Veľký Meder, katastrálne územie
Veľký Meder. Celková kúpna cena nehnuteľností je 15 275 697 Sk.
b/ s c h v a ľ u j e
Zmluvu o vecnom bremene uzavretú dňa 18. 11. 2008 medzi Mestom Veľký Meder, so
sídlom Komárňanská 9/207, 932 01 Veľký Meder ako povinným z vecného bremena
a Trnavským samosprávnym krajom, so sídlom Starohájska 10, 917 01 Trnava ako
oprávneným z vecného bremena o zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v práve
prechodu cez parcelu č. 4185/5 a parcelu č. 4185/6, ktoré na základe kúpnej zmluvy zo
dňa 18. 11. 2008 prejdú do vlastníctva Mesta Veľký Meder ako povinného z vecného
bremena, a to za účelom prístupu na parcelu č. 4186/1. Právo zodpovedajúce vecnému
bremenu prislúcha každému budúcemu vlastníkovi parcely č. 4186/1. Vecné bremeno sa
zriaďuje bezodplatne.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Ladislav Rudický, PhD.
Ing. Helena Kucseraová
primátor mesta
prednosta úradu
Mgr. Éva Varga
Ildikó Laposová- overovatelia zápisnice

