Materiál na 10. rokovanie
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi v roku 2020

Správa hlavného kontrolóra
o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
b e r i e n a v e d o m i e správu hlavného kontrolóra o kontrole plnenia
uznesení Mestského zastupiteľstva

Predkladá: Mgr. Albert Nagy
Hlavný kontrolór mesta
Spracoval: Mgr. Albert Nagy
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Hlavný kontrolór mesta, Železničná 60/4, 932 01 Veľký Meder

Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
Spracované na základe informácie o plnení uznesení zo dňa 9.10.2020 ktoré nebolo zaslané
prednostom MsÚ Hlavnému kontrolórovi na jeho písomné vyžiadanie zo dňa 8.10.2020
- Vlastného šetrenie hlavného kontrolóra
(Od prednostu MsÚ, primátora neboli HK doteraz doručené žiadne informácie týkajúce sa
kontroly stavu plnenia uznesení vyžiadané hlavným kontrolórom zo ňa 8.10.2020. Stanovisko
bolo doručené iba od asistenta primátora Mgr. Keszegha v prípade jemu položených otázok.)
Niektoré stanoviská MsÚ boli hlavným kontrolórom doplnené z materiálu č.6 ktorý bol rozoslaný
poslancom MsZ a údajne ho predkladá prednosta úradu.
Je to absurdné, nakoľko už na úvodnom liste materiálu č.6 je zjavný chaos:
Pokiaľ by to mal byť materiál prednostu tak:
- Prednosta predkladá MsZ informáciu o plnení uznesení MsZ (Nie správu alebo pod č. 2.
informáciu o kontrole plnenia uznesení. (Takúto správu predkladá iba hlavný kontrolór)
- Pokiaľ túto informáciu vypracoval prednosta tak je oprávnený to aj v tejto podobe predložiť
(nie v podobe pracovnej verzie akú obdržal na doplnenie od hlavného kontrolóra – ku
každému bodu mal doplniť stanovisko MsÚ a materiál po doplnení informácií
k požadovaným bodom vrátiť hlavnému kontrolórovi)
- Svoje materiály je prednosta oprávnený predkladať iba vo vlastnom mene pod vlastným
návrhom na uznesenie a s vlastnými poznámkami ako výsledok vlastnej práce
- Spôsob akým bol materiál č.6 predložený a rozoslaný poslancom je hrubým zasahovaním
prednostu do kompetencie a oprávnení hlavného kontrolóra
- Na každý materiál, otázku, vyžiadanie, doplnenie atď. ktoré sa týka akejkoľvek kontroly
akéhokoľvek materiálu nachádzajúceho sa na MsÚ je prednosta alebo ktorýkoľvek
zamestnanec MsÚ povinný v požadovanej podobe a forme odpovedať písomne hlavnému
kontrolórovi na jeho žiadosť
-

Stále úlohy
UZNESENIE č. 8-MsZ/2017 zo dňa 11.10.2017
12. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom
Mederi a/ s c h v a ľ u j e
aby hlavný kontrolór v spolupráci s mestskými podnikmi, t.j. Mestský podnik bytového
hospodárstva s.r.o., Veľký Meder, TSM Veľký Meder s.r.o., Veľký Meder, MŠK Veľký Meder
s.r.o., Veľký Meder, Termál s.r.o. Veľký Meder od novembra 2017 pravidelne oboznamoval
MsZ o finančnej situácii v horeuvedených spoločnostiach. O výsledkoch kontroly vyhotoviť
záznam a mesačne informovať MsZ do 10. kalendárneho dňa. ( v zmysle uznesenia 1-MsZ/2019
zo dňa 30.1.2019 bodu 14 a)
( Správa za 9/2020 bola elektronickou poštou zaslaná poslancom MsZ.)

Uznesenie č. 1-MsZ/2012 zo dňa 1.2.2012
15. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a) ukladá
hlavnému kontrolórovi mesta počnúc od mesiaca január 2012 pravidelne vyhodnocovať
finančné prostriedky Mesta Veľký Meder. O výsledku vyhotoviť záznam a pravidelne
informovať MsZ. Záznam musí obsahovať nasledujúce položky:
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- Stav peňažných prostriedkov na bankových účtoch, Stav bankových úverov, Stav
záväzkov T: pravidelne mesačne do 15. kalendárneho dňa
( Správa za 9/2020 bude elektronickou poštou zaslaná poslancom MsZ až po obdržaní podkladov
neskôr.)

UZNESENIE č. 2-MsZ/2016 zo dňa 6.4.2016
14. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ u k l a d á
hlavnému kontrolórovi prekontrolovať splnenie rokovacieho poriadku §28 interpelácie na
každom zasadnutí MsZ a podávať správu o interpeláciách v rámci správy hlavného
kontrolóra o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi.
Nie je mi známe kto poskytol odpoveď (interpelovaný bol primátor), nakoľko uvedené stanovisko
bolo rozoslané poslancom v materiáli č.6 bez toho kto odpovede vypracoval, ako a kedy boli
doručené poslancom a bez zaslania odpovede na žiadosť hlavného kontrolóra zo dňa 8.10.2020.
Nasledujúce odpovede boli doplnené na základe uvedeného materiálu.
1/ Mgr. Varga na svoj mail z 29. apríla vo veci opravy výtlkov na Komárňanskej ulici, členov komisie
predaja priemyselného parku a zoznamu úspešných projektov doteraz nedostal od primátora odpoveď.
- výtlky – otázka je nejednoznačná, nekonkrétna, na Komárňanskej by sa už výtlky nemali nachádzať,
- členov komisie na predaj PP by si mali určiť poslanci, za mesto určí primátor, po obdržaní mien
budú vystavené menovacie dekréty,
- úspešné projekty – otázka je nejednoznačná
2/ Pán Nagy požiadal obmedziť rýchlosť na 70 km/h na úseku prístupovej cesty do Ižopu. Znova sa
opýtal na opravu mestského rozhlasu, upozornil na nebezpečne poškodené stĺpy brány cintorína a aj
požiadavku na okliesnenie stromov pod elektrickými vedeniami už viackrát zaslal mailom.
- na obmedzenie rýchlosti je potrebné vypracovať dopravný projekt trvalého dopravného značenia,
- mestský rozhlas – mal by byť opravený,
- cintorín – nie sú vyčlenené prostriedky v rozpočte,
- orez stromov pod vedením – rieši OŽP MsÚ
3/ Pán Sziszák sa opýtal na príjmy z ťažby dreva. Pán primátor príjmy z predaja dreva prisľúbil zaslať
písomne.
- ťažba nebola ukončená, vyčíslenie príjmov bude vykonané po ukončení ťažby

Žiadosť HK pre MsÚ: (Primátor) - Prosím doplniť ako boli vybavené písomné interpelácie
poslancov k primátorovi.
Na základe §28 bod 4. rokovacieho poriadku MsZ vo Veľkom Mederi boli všetky ostatné
interpelácie zodpovedané ústne v rámci programu zasadnutia.

Uznesenia z roku 2019
UZNESENIE č. 7-MsZ/2019 zo dňa 26.6.2019
15. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
l/ s c h v a ľ u j e
dobudovanie časti kanalizácie v mestskej časti Ižop v zmysle stavebného povolenia na vodnú
stavbu
„Kanalizácia Ižop“ č. A2009/01353-004-Rac zo dňa 18. 09. 2009 a č. A2011/01702-003 zo dňa
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22.08. 2011 v rozsahu Výtlačné potrubie, Vetva - stoka A, Prečerpávacia stanica PČS1. Celkové
náklady podľa krycieho listu rozpočtu sú cca 386 387,25 €, ktoré budú upresnené po vykonaní
verejného obstarávania. A kúpu technológie, v sume 24135,00 €, potrebnej ku kolaudácii
kanalizácie obytnej zóny a následne z dôvodu napojenia výtlakovej vetvy kanalizácie realizovanej
v mestskej časti Ižop.
Uznesenie – zatiaľ nie je splnené
- Stanovisko MsÚ – stavebné práce na časť „ V1-výtlačné potrubie“ boli ukončené, dňa
6.12.2019 bolo protokolárne odovzdané dielo.
- Stanovisko MsÚ - Na kúpu technológie prebehlo VO a s víťazom Gas-Mount s r.o. bola
podpísaná Zmluva o dielo č. 16417/2019 dňa 31.7.2019 na 23 965,80 Eur s DPH, technológia
zabudovaná, čaká sa na ukončenie kolaudácie vodnej stavby Odborom starostlivosti o ŽP, OÚ
Dunajská Streda. Kolaudácia ešte nebola ukončená,
- Stanovisko MsÚ – K úspešnej kolaudácii je potrebné vysporiadať (odkúpiť) zavlažovací systém (vodnú
stavbu) na cudzom pozemku podľa spomínanej zmluvy. Na pracovnom stretnutí MsÚ nesúhlasilo
s odkúpením a požiadal dotknutý orgán o ďalšie písomné záväzné stanovisko.)
- Stanovisko MsÚ - Na základe stanoviska ZsVS Dunajská Streda ku kolaudácie a prevzatie diela do
správy spoločnosti sú potrebné vybudovať datové a elektronické systémy na účet majiteľa.
- Stanovisko MsÚ – právna analýza mesta bola odoslaná OúDS odd ŽP ku kolaudácií a následne bol
objednaný systém na presun dát od PČS do systému ZsVS Dunajská Streda.
- Stanovisko MsÚ (21.9.2020): čaká sa na ukončenie kolaudácie vodnej stavby Odborom
starostlivosti o ŽP, OÚ Dunajská Streda
- Žiadosť HK pre MsÚ: - (Prednosta) Žiadam upresniť ako bude ďalej prebiehať plnenie
tohto uznesenia.
- V akom stave je kolaudácia ?
- Termín ukončenia kolaudácie?
- V prípade prieťahov v rámci kolaudácie prosím uviesť o aké nedostatky/problémy sa jedná
- Stanovisko MsÚ (9.10.2020): - Opakované predchádzajúce stanovisko MsÚ zo dňa 21.9.2020
- Stanovisko HK (13.10.2020:) - nebolo zodpovedané na predložené otázky hlavného kontrolóra.

UZNESENIE č. 10-MsZ/2019 zo dňa 18.9.2019
17. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ ž i a d a
primátora mesta Veľký Meder na vykonanie všetkých potrebných úkonov na osadenie dopravnej
značky na križovatke cesty č.1405 (Čičovská cesta) v smere Veľký Meder – Ižop Konvalinková
ulica. Typ dopravnej značky : Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje
vyznačenú hranicu - 6,5t s dodatkovou značkou : „Okrem obyvateľov mestskej časti“.
Odôvodnenie : zníženie periodicity nákladnej dopravy a ochrana proti poškodeniu mestskej
komunikácie Termín : do 18.10.2019
Uznesenie - nesplnené
– Stanovisko MSÚ - čaká sa na odborné posúdenie, bol požiadaný dopravný inžinier o posúdenie, ešte
nemáme spätnú odpoveď
- Stanovisko MsÚ - na programe 1.2. v rozpočte mesta nie sú vyčlenené fin. prostriedky na takéto
účely, Mestský úrad predloží rozpočtové opatrenie na program štúdie a expertízy.
- Stanovisko HK – (na uvedený program MsÚ predložil návrh rozpočtového opatrenia na schválenie
vo výške + 35000,00 eur – presun prostriedkov z rozpočtu na zadné parkovisko ZŠ BB). Nebolo
schválené na zasadnutí MsZ.
- Stanovisko HK: (7.10.2020) Nakoľko splnenie tohto uznesenia bolo viazané na presný termín
(18.10.2019)– k splneniu nedošlo viď vyššie, toto uznesenie týmto stratilo platnosť. V prípade
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ak MsZ bude trvať na splnení je potrebné prijať nové uznesenie v takomto alebo podobnom
znení.

UZNESENIE č. 11-MsZ/2019 zo dňa 30.10.2019
10. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje

Predkladanie žiadosti o dotáciu na nákup komunálneho vozidla na umývanie plôch a
komunikácií (elektromobil) a výsadbu zelene (stromov v kombinácii s kríkmi, trávou alebo
zatrávňovacími dlažbami), v rámci výzvy Environmentálneho fondu na predkladanie žiadostí
o podporu formou dotácie na rok 2020, v rámci činnosti A3: Podpora projektov zameraných na
zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení, najmä v oblastiach riadenia
kvality ovzdušia, pre projekt s názvom: „Pre čistejšie prostredie vo Veľkom Mederi“,
a spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov mesta vo výške minimálne 5% celkových
oprávnených výdavkov projektu, resp. prípadných neoprávnených výdavkov.
Maximálna výška žiadanej dotácie:
Minimálna výška príspevku:
Celkové možné oprávnené výdavky projektu:
Spolufinancovanie projektu min. 5%:

-

200 000,00 Eur
nestanovuje sa
210 526,32 Eur
10 526,32 Eur

Uznesenie - plnenie prebieha (Žiadosť podaná, čaká sa na posúdenie, požiadali o doplnenie
príloh – doplnenie bolo odoslané).
Stanovisko MsÚ - Prílohy zaslané po odoslaní sú v poriadku, projekt splnil požiadavky výzvy,
čaká sa na posúdenie.
Stanovisko MsÚ – čaká sa na posúdenie.
Stanovisko MsÚ (21.9.2020):Minister životného prostredia SR nerozhodol o podpore projektu.
Žiadosť HK pre MsÚ: - (Prednosta) Žiadam upresniť ako bude ďalej prebiehať plnenie
tohto uznesenia.
Stanovisko MsÚ (9.10.2020) - Ukončené
Stanovisko HK (13.10.2020)– Ako je to ukončené, kedy a s akým výsledkom dopadlo
posúdenie žiadosti? (Vraj sa minuli peniaze na výzvu, nedostatok alokovaných finančných
prostriedkov)

b/

schvaľuje

Predkladanie žiadosti o dotáciu na nákup mulčovača, drviča drevnej hmoty, a rotačného
triediča pre zberný dvor, v rámci výzvy Environmentálneho fondu na predkladanie žiadostí
o podporu formou dotácie na rok 2020, v rámci činnosti C2: Predchádzanie vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov, pre projekt s názvom: „Zabezpečenie technického vybavenia pre
zberný dvor vo Veľkom Mederi“, a spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov mesta vo
výške minimálne 5% celkových oprávnených výdavkov projektu, resp. prípadných
neoprávnených výdavkov.
Maximálna výška žiadanej dotácie:
150 000,00 Eur
Minimálna výška príspevku:
nestanovuje sa
Celkové možné výdavky projektu:
157 894,73 Eur
Spolufinancovanie projektu min. 5%:
7 894,73 Eur
Uznesenie - plnenie prebieha (Žiadosť podaná, čaká sa na posúdenie, bez spätnej väzby)
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-

-

Stanovisko MsÚ - Po obdržaní výzvy na doplnenie žiadosti o poskytnutie podpory formou
dotácie zo dňa 20.04.2020, boli dňa 27.4.2020 (v termíne) odoslané opravené prílohy. Prílohy
zaslané po odoslaní sú v poriadku, projekt splnil požiadavky výzvy, čaká sa na posúdenie.
Stanovisko MsÚ - čaká sa na posúdenie.
Stanovisko MsÚ (21.9.2020): Minister životného prostredia SR nerozhodol o podpore projektu.
Žiadosť HK pre MsÚ: - (Prednosta) Žiadam upresniť ako bude ďalej prebiehať plnenie
tohto uznesenia.
Stanovisko MsÚ (9.10.2020) - Ukončené
Stanovisko HK (13.10.2020)– Ako je to ukončené, kedy a s akým výsledkom dopadlo
posúdenie žiadosti? (Vraj sa minuli peniaze na výzvu, nedostatok alokovaných finančných
prostriedkov)

UZNESENIE č. 12-MsZ/2019 zo dňa 11.12.2019
13. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ s c h v a ľ u j e
Predkladanie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy Environmentálneho fondu na predkladanie žiadostí
o podporu formou dotácie na rok 2020, III. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2020,
v rámci Oblasti L: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane
zatepľovania, činnosti L6: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov
vrátane zatepľovania, pre projekt s názvom: „Zníženie energetickej náročnosti hospodárskej
budovy na využitie CVČ“, a spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov mesta vo výške
minimálne 5% celkových oprávnených výdavkov projektu, resp. prípadných neoprávnených
výdavkov.
Maximálna výška žiadanej dotácie – 95%: 200 000,00 Eur Celkové možné oprávnené výdavky
projektu: 210 526,32 Eur Spolufinancovanie projektu min. 5%: 10 526,32 Eur
- Uznesenie - plnenie prebieha
- Stanovisko MsÚ - Žiadosť bola podaná, bolo vyžiadané doplnenie – aj doplnenie bolo odoslané
- Stanovisko MsÚ - Prílohy zaslané po odoslaní sú v poriadku, projekt splnil požiadavky výzvy,
čaká sa na posúdenie. Stanovisko MsÚ - čaká sa na posúdenie.
- Stanovisko MsÚ (21.9.2020): minister životného prostredia SR nerozhodol o podpore projektu.
- Žiadosť HK pre MsÚ: - (Prednosta) Žiadam upresniť ako bude ďalej prebiehať plnenie
tohto uznesenia
- Stanovisko MsÚ (9.10.2020) - Ukončené
- Stanovisko HK (13.10.2020)– Ako je to ukončené, kedy a s akým výsledkom dopadlo
posúdenie žiadosti? (Tento projekt po kontrole HK ani podaný nebol.)!!!! Informácia na
konci materiálu.!!!!

Uznesenia z roku 2020
UZNESENIE č. 2-MsZ/2020 zo dňa 04.3.2020
Uznesenie č. 2-MsZ/2020-18/a Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
ukladá
hlavnému kontrolórovi mesta, prekontrolovať všetky verejné obstarávania realizované
mestským úradom od roku 2014 do roku 2018.
Uznesenie – plnenie prebieha
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-

-

Stanovisko HK: Uznesenie bude plnené postupne až po vysporiadaní všetkých
predchádzajúcich mimoriadnych ako aj schválených kontrol na základe polročných
plánov výkonu kontroly HK uložených MsZ )
Stanovisko HK (13.10.2020) Dňa 13.10.2020 bolo na MsÚ zaslané oznámenie
o začatí kontroly v zmysle bodu uznesenia.

Uznesenie č. 2-MsZ/2020-19/a
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
vydanie k zmene trvalého dopravného značenia na obytnú zónu v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1
pism. J/ zákona NR SR č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v platnom znení, zákona č.8/2009
Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vyhlášky MV
SR č.9/2009 Z.z., s ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v zmysle ustanovenia §3 ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. O pozemných
komunikáciach v platnom znení, k vydaniu určenia na použitie trvalého dopravného značenia a
dopravných zariadení, k osadeniu trvalého dopravného značenia pri stavbe ,,IBV – Okočská cesta
Veľký Meder ´´ SO 02 – Pozemné komunikácie situácia trvalého dopravného značenia, ktoré má
byť umiestnené v intraviláne mesta Veľký Meder – ul. Józsefa Rátza a ul. Jeno Farkasa, na
pozemkoch parcely č. 4676/15, 4676/21 a 4676/150 s dopravným napojením na existujúcu
príjazdovú komunikáciu, kde stavba rieši na základe žiadosti obyvateľov IBV preklasifikovanie
individuálnej bytovej výstavby na obytnú zónu bez chodníkov.
Uznesenie – plnenie prebieha ( Bolo vetované primátorom – uznesenie bolo potvrdené
16.4.2020 na 3. zasad. MsZ )
- Stanovisko MsÚ - na programe 1.2. v rozpočte mesta nie sú vyčlenené fin. prostriedky na
takéto účely, Mestský úrad predloží rozpočtové opatrenie na program štúdie a expertízy.
Mesto má v pláne požiadať odborné stanovisko k projektovej dokumentácii. Stanovisko MsÚ –
je predložený návrh na rozpočtové opatrenie. HK Nové: Rozpočtové opatrenie nebolo
schválené.
- Stanovisko MsÚ (21.9.2020): Rozpočtové opatrenie nebolo schválené.
- Žiadosť HK pre MsÚ: - (Prednosta) Žiadam upresniť ako bude ďalej prebiehať plnenie
tohto uznesenia.
-

Stanovisko MsÚ (9.10.2020): 24.9.2020 bola predložená úprava rozpočtu na rok 2020, kde na
program 1.2 v rozpočte vyčlenil fin. prostriedky - nebol schválený MsZ Mesto má v pláne
požiadať odborné stanovisko k projektovej dokumentácii, nakoľko IBV sa nachádza v
extraviláne.

-

Stanovisko HK: (13.10.2020) Navrhujem pre MsÚ vyčísliť presné náklady ktoré sú potrebné
k splneniu tohto uznesenia nájsť zdroje v rozpočte a tento návrh predložiť MsZ na
schválenie

Uznesenie č. 2-MsZ/2020-20/a
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
vybudovanie chodníkov až po výstavbe jednotlivých uličných oplotení
pozemkov na IBV – Okočská cesta Veľký Meder na tretej a štvrtej ulici podľa výkresovej
dokumentácie „Dispozičné riešenie chodníkov“ (ktorá je prílohou Dohody o spolupráci pri
výstavbe pozemnej komunikácie s Mestom Veľký Meder).
Dôvodom je, že výstavba základových konštrukcií oplotení nie je možné bez zásahov do
už vytvoreného chodníkového telesa, zároveň presun materiálov ťažkými mechanizmami
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a strojmi poškodí už vopred vytvorené chodníkové teleso.
Ako riešenie realizátor poskytne bankovú záruku do úschovy v hodnote realizačných nákladov
chodníkov, ktorá bude uvoľnená po realizácií a prevzatí orgánmi mesta.
Uznesenie – plnenie prebieha
- Stanovisko MsÚ – plnenie prebieha čaká sa na zmluvu
- Stanovisko MsÚ (21.9.2020): plnenie prebieha čaká sa na zmluvu.
- Žiadosť HK pre MsÚ: -(Prednosta) Žiadam upresniť ako bude ďalej prebiehať plnenie
tohto uznesenia.
- Žiadam upresniť na akú zmluvu sa čaká a kto sú protistrany – uznesenie bolo prijaté 4.3.2020
-

Stanovisko MsÚ (9.10.2020): bol predložený rozpočet zo strany dodávateľa ale nie od
projektanta. Čaká sa na odborný rozpočet

UZNESENIE č. 3-MsZ/2020 zo dňa 16.4.2020
Uznesenie č. 3-MsZ/2020-6/a
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
zmenu Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Veľký Meder nasledovne: §23
Schvaľovanie zmeny rozpočtu primátorom
3. Primátor mesta je oprávnený schváliť rozpočtové opatrenie – rozpočtový presun výdavkov v
rámci jednotlivého podprogramu schváleného rozpočtu mesta do výšky 0,05 % z celkového
rozpočtu v jednotlivom prípade.
Uznesenie – splnené
- Stanovisko MsÚ – plnenie prebieha .
- Stanovisko MsÚ (21.9.2020): Žiadne stanovisko.
- Žiadosť HK pre MsÚ (8.10.2020) : (Mgr.Keszegh) - Žiadam upresniť ako bude ďalej
prebiehať plnenie tohto uznesenia.
- Žiadam uviesť kedy prebehne/prebehol zápis/aktualizácia Zásad hospodárenia s finančnými
prostriedkami mesta?
- Nové stanovisko HK (8.10.2020): Uznesenie bolo splnené, uvedené zmeny boli do Zásad
zapracované 23.9.2020 – mail Mgr. Keszegha zo dňa 8.10.2020 – reakcia na žiadosť HK

Uznesenie č. 3-MsZ/2020-6/b
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
doplnenie Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Veľký Meder nasledovne : §
14a Pravidlá uzatvárania zmlúv
1. Vstupovať do zmluvného vzťahu s treťou osobou môže mesto iba po predchádzajúcom súhlase
Mestského zastupiteľstva. Tento súhlas nie je potrebný ak: a) zmluvný vzťah vyplýva zo
schváleného rozpočtu, b) predpokladané finančné plnenie zo strany mesta nepresiahne 5.000 €.
2. Súhlas Mestského zastupiteľstva nie je potrebný, ak ide o zmluvy na dodávku elektrickej
energie, vody, plynu, ako aj pri obnove týchto zmlúv.
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3. Dodatky navyšujúce hodnotu plnenia za poskytnuté/poskytované tovar/y,
uskutočnené/uskutočňované stavebné práce alebo poskytnuté/poskytované služby sú bez súhlasu
Mestského zastupiteľstva neprípustné. Ustanovenie predchádzajúcej vety tohto odseku sa
nepoužije pri zmluvách, kde celkové plnenie spolu s dodatkami nepresiahne 5.000 €.
Uznesenie – splnené
- Stanovisko MsÚ – plnenie prebieha.
- Stanovisko MsÚ (21.9.2020): Žiadne stanovisko.
- Žiadosť HK pre MsÚ (8.10.2020): (Mgr.Keszegh) - Žiadam upresniť ako bude ďalej
prebiehať plnenie tohto uznesenia.
- Žiadam uviesť kedy prebehne/prebehol zápis/aktualizácia Zásad hospodárenia s finančnými
prostriedkami mesta?
- Nové stanovisko HK (8.10.2020): Uznesenie bolo splnené, uvedené zmeny boli do Zásad
zapracované 23.9.2020 – mail Mgr. Keszegha zo dňa 8.10.2020 – reakcia na žiadosť HK
Uznesenie č. 3-MsZ/2020-9/b
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
Pravidelne informovať Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi o opatreniach prijatých valným
zhromaždením a konateľom spoločnosti eliminujúcich ekonomické a hospodárske dopady
vzniknuté aktuálnou situáciou spojenou s koronavírusom vo všetkých mestských podnikoch a to
minimálne raz týždenne.
Uznesenie – zatiaľ nebolo splnené (Primátorom vetované ) Uznesenie bolo potvrdené MsZ dňa
20.5.2020 na 4.zasadnutí v bode 3/a
- Stanovisko MsÚ – nie je to v kompetencií MsÚ.
Stanovisko HK: (7.10.2020): preveriť splnenie uznesenia valným zhromaždením ! (Primátor)
- Žiadosť HK pre valné zhromaždenie (8.10.2020) : (Primátor) - prosím upresniť ako bude
ďalej prebiehať plnenie tohto uznesenia.
- Žiadam uviesť kedy prebehne/prebehlo zaslanie požadovaných informácií týkajúcich sa
všetkých obchodných spoločností založených mestom Veľký Meder.?
- Žiadam uviesť či uvedené uznesenie má alebo nemá v úmysle valné zhromaždenie /primátor
splniť.
- Primátor (9.10.2020): valné zhromaždenie pri spoločnosti Termál s.r.o nebolo dokončené od
júna 2020, konateľ mal splniť do 8.10.2020. Konateľ nepredložil žiadané opatrenie a ani
návrhy na rok 2021. Valné zhromaždenie pri spoločnosti MPBH s.r.o a TSM s.r.o je zvolané
na október 2020.
-

Stanovisko HK (13.10.2020)- Nie je mi známe kto poskytol odpoveď žiadosť bola adresovaná
valnému zhromaždeniu-primátorovi) nakoľko uvedené stanovisko bolo rozoslané poslancom
v materiáli č.6 bez toho kto odpovede vypracoval, ako a kedy boli doručené poslancom, bez
zaslania odpovede na žiadosť hlavného kontrolóra zo dňa 8.10.2020. Odpovede doplnené na
základe uvedeného materiálu. (Nie je mi jasné čo znamená „valné zhromaždenie pri
spoločnosti Termál s.r.o nebolo dokončené od júna 2020, konateľ mal splniť do 8.10.2020“

Uznesenie č. 3-MsZ/2020-9/c
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
žiada
primátora mesta Veľký Meder o zabezpečenie zaslania týchto informácií elektronickou formou
pre všetkých poslancov MsZ na ich oficiálnu email-ovú adresu.
Uznesenie – nesplnené (Primátorom vetované) Uznesenie bolo potvrdené MsZ dňa 20.5.2020 na
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4.zasadnutí v bode 3/a.
- Stanovisko MsÚ - po obdržaní hlásení budú informácie poskytnuté v zmysle uznesenia.
- Stanovisko MsÚ - nie je to v kompetencií MsÚ. Nové HK: Nesplnené
- Stanovisko HK: (7.10.2020): preveriť splnenie uznesenia valným zhromaždením ! (Primátor)
- Žiadosť HK pre valné zhromaždenie : (Primátor) - prosím upresniť ako bude ďalej
prebiehať plnenie tohto uznesenia.
- Žiadam uviesť kedy prebehne/prebehlo zaslanie požadovaných informácií týkajúcich sa
všetkých obchodných spoločností založených mestom Veľký Meder.?
- Žiadam uviesť či uvedené uznesenie má alebo nemá v úmysle valné zhromaždenie /primátor
splniť.
Primátor (9.10.2020): po obdržaní informácií prepošle MsZ
Stanovisko HK (13.10.2020)- Nie je mi známe kto poskytol odpoveď žiadosť bola adresovaná
valnému zhromaždeniu-primátorovi) nakoľko uvedené stanovisko bolo rozoslané poslancom
v materiáli č.6 bez toho kto odpovede vypracoval, ako a kedy boli doručené poslancom, bez
zaslania odpovede na žiadosť hlavného kontrolóra zo dňa 8.10.2020. Odpovede doplnené na
základe uvedeného materiálu.

Uznesenie č. 3-MsZ/2020-11/b
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci vo výške 200 000 Eur spoločnosti TERMÁL s.r.o.
Veľký Meder s.r.o., IČO: 34099336, so sídlom: Promenádna ul. 3221/20, 932 01 Veľký Meder,
na úhradu záväzkov súvisiace s činnosťou spoločnosti s termínom do konca novembra 2020 podľa
osobitnej písomnej žiadosti.
Uznesenie – nesplnené
(Primátorom vetované) Uznesenie bolo potvrdené MsZ dňa 20.5.2020 na 4.zasadnutí v bode 3/a
- Stanovisko MsÚ - Žiadosť spoločnosti o návratnú fin. výpomoc bola prijatá dňa 25.5.2020 na
mestskom úrade.
Stanovisko MsÚ – plnenie prebieha. Nové HK: Doteraz nesplnené. Zmluva o poskytnutí
návratnej finančnej výpomoci bola podpísaná dňa 15.6.2020
https://www.rzof.sk/Zmluvy/Detail/velky_meder/263152
Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci bolo primátorom podmienené podpísaním zmluvy
medzi MPBH s r.o. a Termál s r.o. pod nátlakom ohľadne využitia a spoplatnenia zostatkovej vody
z termálneho vrtu. (túto zmluvu je možné uzavrieť bezproblémovo do konca roku 2020 oboma
stranami. Takéto podmienky nemôžu byť stanovované v prípade finančnej výpomoci počas krízy
v pandémii pre vlastnú obchodnú spoločnosť mesta. Napriek tejto skutočnosti bola zmluva
podpísaná obchodnými spoločnosťami mesta dňa 7.7.2020.
https://www.rzof.sk/Zmluvy/Detail/mpbh_velky_meder/263966
Kontrola – HK: Do 18.9.2020 žiadne finančné prostriedky na účet Termál s r.o. prevedené neboli.
- Stanovisko MsÚ: Z MsÚ HK neobdržal k tomuto uzneseniu žiadne stanovisko!!!! Nesplnené
- Stanovisko MsÚ (9.10.2020): Príjemca návratnej finančnej výpomoci nesplnil podmienky
uvedené v zmluve. Finančné prostriedky neboli prevedené, podmienka uvedená v zmluve
článok III. bod 3.1 o uzavretie zmluvu o spolupráci so spoločnosťou MPBH s.r.o bola
napadnutá poslancom MsZ na URSO.
- Stanovisko HK (13.10.2020): Uvedený postup poslanca nemá vplyv na plnenie uznesenia
MsZ. Bolo pripravené a zaslané Trestné oznámenie orgánom činným v trestnom konaní!!.
HK – TO bolo zaslané 23.9.2020. Uvedené uznesenie bude sledované oddelene od tohto
hlásenia.
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UZNESENIE č. 4-MsZ/2020 zo dňa 20.5.2020

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
Uznesenie č. 4-MsZ/2020-5
b/ s c h v a ľ u j e
Predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy
Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4, Špecifický cieľ: 4.4.1, kód
výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2019-53, zameranie: Rozvoj energetických služieb na regionálnej a
miestnej úrovni, pre projekt s názvom: Podpora rozvoja energetických služieb v meste Veľký
Meder, a spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov mesta vo výške minimálne 5% z
celkových oprávnených výdavkov projektu, resp. jeho prípadných neoprávnených výdavkov.
Maximálna výška žiadaného príspevku: 200 000,00 Eur Minimálna výška žiadaného príspevku: 5
000,00 Eur Celkové oprávnené výdavky projektu: 33 745,33 Eur Žiadaná výška NFP: 32 058,06
Eur Spolufinancovanie projektu min. 5%: 1 687,27 Eur
Uznesenie – plnenie prebieha
- Stanovisko MsÚ plnenie prebieha.
- Stanovisko MsÚ (21.9.2020): čaká sa na posúdenie
- Žiadosť HK pre MsÚ: - (Prednosta) Žiadam upresniť ako bude ďalej prebiehať plnenie
tohto uznesenia.
- Bolo/nebolo posúdené – výsledok?
- Stanovisko MsÚ (9.10.2020) :- úspešný, pripravujú sa podklady k podpisu zmluvy o NFP.
- Stanovisko HK (13.10.2020): - Plnenie bude ďalej pozorne sledované!
Uznesenie č. 4-MsZ/2020-6/a
neschvaľuje
vymenovanie PhDr. Imricha Bognára za konateľa Mestského podniku bytového hospodárstva,
s.r.o. Veľký Meder
Uznesenie č. 4-MsZ/2020-6/b
neschvaľuje
odvolanie Ing. Karola Paxiána z funkcie konateľa TSM Veľký Meder, s.r.o. Veľký Meder
Uznesenie č. 4-MsZ/2020-6/c
neschvaľuje
vymenovanie JUDr. Petra Nyílfu do funkcie konateľa TSM Veľký Meder, s.r.o. Veľký Meder
Uznesenie č. 4-MsZ/2020-6/d
žiada
primátora na odstránenie nezákonnosti pri vymenovaní konateľov.
Uznesenia – splnené iba čiastočne a to iba znova menovaním konateľa TSM s r.o. - protiprávne
vymenovaný ďalší konateľ zatiaľ odvolaný nebol a ani v MPBH s r.o. nie je protiprávny stav
odstránený v súlade s uznesením 4-MsZ/2020-6/d
Stanovisko HK – odvolania a menovania nie sú v súlade s platnými zákonmi – viď. Judikáty súdov
na základe ktorých boli vydané uznesenia o neplatnosti úkonov valného zhromaždenia
jednoosobovej spoločnosti bez schválenia týchto rozhodnutí jediným spoločníkom a to mestom
11

ktoré túto vôľu je spôsobilé vyjadriť v uznesení MsZ. (zdokumentované judikátmi NS, KS,OS)
Nové: (Stanovisko Krajskej prokuratúry v Trnave pod číslom Kd 168/20/20/2200-4 zo dňa
2.7.2020 v ktorom v ktorom bol potvrdený protiprávny stav pri menovaní a odvolávaní konateľov
mestských spoločností valným zhromaždením – primátorom). Z uvedeného vyplýva pre HK
povinnosť podania podnetu na orgány činné v trestnom konaní nakoľko tento protiprávny stav
nebol odstránený napriek uzneseniam MsZ.
-

Stanovisko HK : nie je to nezákonné: viď stanovisko Krajskej prokuratúry Trnava

-

Stanovisko MsÚ (9.10.2020): splnené

-

Stanovisko HK (13.10.2020): Bolo pripravené a zaslané Trestné oznámenie orgánom činným
v trestnom konaní!!. HK – TO bolo zaslané 23.9.2020. Uvedené uznesenie bude sledované
v budúcnosti oddelene od tohto hlásenia.

UZNESENIE č. 5-MsZ/2020 zo dňa 27.5.2020
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
Uznesenie č. 5-MsZ/2020-7/a
schvaľuje
ZÁMER PREDAJA nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta, v katastrálnom území Veľký Meder na
Bratislavskej ulici, mesto Veľký Meder, vedenej Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny
odbor na LV č. 2287, a to: pozemky registra C-KN parc. č. 4479/3 vedenej ako ostatné plochy o
celkovej výmere 56 709 m2 , 4479/4 vedenej ako ostatné plochy o celkovej výmere 18 487 m2 ,
4479/7 vedenej ako ostatné plochy o celkovej výmere 59 762 m2 , 4479/9 vedenej ako ostatné
plochy o celkovej výmere 49 560 m2 , 4479/10 vedenej ako ostatné plochy o celkovej výmere 53
582 m2 , 4479/14 vedenej ako ostatné plochy o celkovej výmere 45 917 m2 , 4479/15 vedenej ako
orná pôda o celkovej výmere 9 678 m2 , 4479/17 vedenej ako orná pôda o celkovej výmere 11
440 m2 , 4479/30 vedenej ako orná pôda o celkovej výmere 1 322 m2 , 4479/31 vedenej ako
ostatné plochy o celkovej výmere 1 097 m2 , 4479/32 vedenej ako orná pôda o celkovej výmere 8
m2 , 4479/33 vedenej ako orná pôda o celkovej výmere 1 038 m2 , 4479/34 vedenej ako ostatné
plochy o celkovej výmere 1 170 m2 , 4479/35 vedenej ako ostatné plochy o celkovej výmere 1
142 m2 , 4479/36 vedenej ako ostatné plochy o celkovej výmere 216 m2 , 4479/37 vedenej ako
orná pôda o celkovej výmere 63 m2 . Nehnuteľná vec sa predá za najlepšiu ponuku, podľa návrhu
výberovej komisie. Predaj musí schváliť mestské zastupiteľstvo. A vypísanie obchodnej verejnej
súťaže na odpredaj nehnuteľnej veci, ktorá je vo výlučnom vlastníctve mesta za PODMIENOK:
Uzávierka na podávanie návrhov sa stanovuje na 16-ty deň nasledujúci po zverejnení Obchodnej
verejnej súťaže. Uchádzači predložia svoje návrhy s nasledovným, povinným obsahom: • Dátum
založenia spoločnosti • Hodnota tržieb a potvrdenie o splnení daňových povinností za posledných
3 rokov • Potvrdenie o vysporiadaní svojich záväzkov voči štátnemu rozpočtu, zdravotným
poisťovniam, sociálnej poisťovne, finančnej správe SR (nie staršie ako 3 mesiace) • Potvrdenie
príslušného súdu o tom, že uchádzač nie je v konkurze a nie je proti nemu vedené exekučné
konanie a takéto záväzky nemal ani 3 hospodárske roky spätne ( nie staršie ako 3 mesiace) •
Potvrdenie Finančnej správy SR o daňovej povinnosti uchádzača na území SR a to min. na 3 roky
spätne • Potvrdenie, že firma je platby schopná (potvrdenie od bankových subjektov, resp.
záväzný prísľub banky) • Písomný záväzok uchádzača na vypracovanie a schvaľovanie
(zabezpečenie všetkých potrebných dokladov, ekologických štúdií, záväzných stanovísk a
vyjadrení dotknutých okresných a krajských orgánov, ako aj všetkých účastníkov územného
konania ) územného plánu na vlastné náklady podľa odporučenia zo strany mesta; vybudovanie
infraštruktúry
Uznesenie – plnenie prebieha
- Stanovisko MsÚ: plnenie prebieha.
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-

Stanovisko MsÚ (21.9.2020): plnenie prebieha
Žiadosť HK pre MsÚ: - (Prednosta) Žiadam upresniť ako prebieha plnenie tohto uznesenia,
v prípade neplnenia uviesť dôvody neplnenia.
Stanovisko MsÚ (9.10.2020):plnenie prebieha
Stanovisko HK(13.10.2020) Otázka nebola zodpovedaná – chýba uvedenie postupu
prebiehajúceho plnenia – aké kroky boli doteraz realizované týkajúce sa tohto bodu uznesenia.

Uznesenie č. 5-MsZ/2020-7/b
schvaľuje
Podmienky pre tvorbu výberovej komisie Výberová komisia bude minimálne 7 členná, v ktorej
budú minimálne piati poslanci a dvaja delegovaní z mestského úradu primátorom mesta.
Vyhodnocovacie kritéria: 1. Cena – Najvyššia cena 10 bodov, druhá najvyššia 9 bodov atd... 2.
Referencie – bodovací systém z dvoch častí. - 12 - a. Výška obratu/tržieb za posledné tri roky:
Najvyšší obrat na Slovensku a v EU 5 bodov, firma s druhým najvyšším obratom 4 body atd... b.
Referencie – bodovací systém, firma s najväčším počtom realizovaných developerských projektov
– len priemyselné parky na Slovensku a v EU 5 bodov, firma s druhým najvyšším počtom 4 body
atd. 3. Ostatné kritéria – hlasujú členovia komisie podľa vlastného názoru, že ktorá firma je
najlepšia. Firma s najvyšším počtom hlasov 10 bodov, firma s druhým najväčším počtom hlasov 9
bodov atd. Všeobecné pravidlá: o Predsedu komisie a zapisovateľa o priebehu výberového
konania(dve osoby) si zvolí komisia na prvom zasadnutí. o Ak pri konečnom poradí dve, alebo
viac firiem majú rovnaký počet bodov, o poradí hlasuje komisia o Výberová komisia vyhlási za
víťaza ponuku s najvyšším počtom bodov.
- Uznesenie – plnenie prebieha
- Stanovisko MsÚ plnenie prebieha.
- Stanovisko MsÚ (21.9.2020): plnenie prebieha
- Žiadosť HK pre MsÚ: - (Prednosta) Žiadam upresniť ako prebieha plnenie tohto uznesenia,
v prípade neplnenia uviesť dôvody neplnenia.
- Stanovisko MsÚ (9.10.2020):plnenie prebieha
- Stanovisko HK(13.10.2020) Otázka nebola zodpovedaná – chýba uvedenie postupu
prebiehajúceho plnenia – aké kroky boli doteraz realizované týkajúce sa tohto bodu uznesenia.

UZNESENIE č. 6-MsZ/2020 zo dňa 19.6.2020

Uznesenie č. 6-MsZ/2020-4/e
schvaľuje
Za podmienok splnenia uznesení podľa bodu a) a b) : Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci
vo výške 200.000.- Eur spoločnosti TSM Veľký Meder s.r.o., IČO: 46456201, so sídlom:
Nezábudková 1971/1, 932 01 Veľký Meder, na úhradu záväzkov súvisiacich s činnosťou
spoločnosti, a spoluúčasť projektu Ekodvor s termínom do konca novembra 2020 podľa osobitnej
písomnej žiadosti.
Uznesenie – zatiaľ nebolo splnené
- Stanovisko MsÚ (21.9.2020) – žiadne stanovisko z MsÚ.
- Stanovisko HK: – spoločnosť osobitnú žiadosť predložila na MsÚ dňa 29.9.2020
- Žiadosť HK pre MsÚ: - (Primátor) Žiadam upresniť ako bude prebiehať plnenie tohto
uznesenia
- Stanovisko MsÚ (9.10.2020): Spoločnosť osobitnú žiadosť predložila na MsÚ podpisom len
jedného konateľa dňa 29.9.2020. Na základe obchodného registra konatelia konajú v mene
spoločnosti vo všetkých veciach spoločne, žiadosť bude odmietnutá.
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-

Stanovisko HK (13.10.2020): Konateľ ktorého podpis chýba bol menovaný valným
zhromaždením v rozpore s platnými zákonmi a v rozpore s uzneseniami MsZ. Táto
skutočnosť je tak isto predmetom podaného trestného oznámenia zo dňa 23.9.2020.

UZNESENIE č. 8-MsZ/2020 zo dňa 04.9.2020
Uznesenie č. 8-MsZ/2020-4/a
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
zámer nadobudnutia nehnuteľností - (Skrátený text) – týka sa 4/b viď. nižšie
Uznesenie č. 8-MsZ/2020-4/b
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
nadobudnutie nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Veľký Meder, vedených v
registri C-KN Okresného úradu Dunajská Streda – katastrálny odbor na LV č. 4419, druh pozemku
ostatná plocha, novovytvorenej parcely č. 4701/8 vo výmere 82 m2 na základe Geometrického
plánu č. 36717568-1114/2020 zo dňa 11.06.2020, vypracovaného spoločnosťou Geoline-DS, s.r.o.,
Športová 419, Dunajská Streda, IČO: 36177568, t.j. spoluvlastnícky podiel vo výmere 49,2 m2 od
vlastníkov JUDr. Szentiványová Mária, Hlinícka 9738/2B, 831 52 Bratislava Rača a Mgr.
Szentivány Martin, Rusovská cesta 3674/15, 851 07 Bratislava za cenu navrhnutú vlastníkmi 20,00
eur/m2 . Kúpna cena za nehnuteľnosť činí 984,00 eur.
Uznesenie –nesplnené
- Žiadosť HK pre MsÚ: - (Prednosta) Žiadam upresniť ako bude prebiehať plnenie tohto
uznesenia
- Stanovisko MsÚ (9.10.2020): na základe listu majiteľov na predmetnej parcele v podiele 6/10
sa rozhodli mestu nepredať, súhlas poskytujú k územnému konaniu.
Uznesenie č. 8-MsZ/2020-7/a
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
zámer predaja nehnuteľností (Skrátený text) – týka sa 7/b viď. nižšie
Uznesenie č. 8-MsZ/2020-7/b
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
predaj nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Veľký Meder, vedených v registri EKN Okresného úradu Dunajská Streda – katastrálny odbor na LV č. 5445, parc. č. 11254/3 - druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 98 m2 Jurajovi Cséfalvay rod. Cséfalvay, nar.
12.02.1952, bytom Veľký Meder, ul. Petőfiho č. 1056/2 v podiele ½ a Irene Cséfalvayovej rod.
Beluczovej, nar. 15.05.1958, bytom Veľký Meder, ul. Petőfiho č. 1056/2 v podiele ½ za kúpnu
cenu určenú Všeobecne záväzného nariadenia č. 135 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta
v znení VZN č. 162/2014, 172/2015 a 188/2016 v celkovej sume 980,- eur ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, o ktorom MsZ rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Osobitný zreteľ odôvodňuje skutočnosť, že predmetný pozemok je užívaný žiadateľmi, zároveň
predmetný pozemok z dôvodu jeho polohy nie je pre mesto Veľký Meder využiteľný pri výkone
samosprávnych činností v zmysle ustanovení § 4 ods. 3 zákona o obecnom zriadení.
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Uznesenie – splnené
- Žiadosť HK pre MsÚ: - (Prednosta) Žiadam upresniť ako bude prebiehať plnenie tohto
uznesenia
- Stanovisko MsÚ (9.10.2020): zmluva bola podpísaná, zverejnená
- Stanovisko HK (13.10.2020) – Zmluva bola podpísaná 9.10.2020 viď.
https://www.rzof.sk/Zmluvy/Detail/velky-meder/270018
Uznesenie č. 8-MsZ/2020-8/b
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
odpredaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Veľký Meder na Komárňanskej ceste, obec Veľký
Meder, vedenej Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor na LV č. 1037 a 2287 a to:
pozemku registra C-KN parc.č. 3502 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 325 m2
, parc. č. 3503 druh pozemku záhrady o výmere 557 m2 ; - 13 - parc.č. 3504 druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 455 m2 parc.č. 3505 druh pozemku záhrady o výmere 690
m2 ; pre žiadateľa SERMO POPULA, sídlom Tichá 2089/138, 932 01 Veľký Meder, IČO:
36093238; ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, o ktorom MsZ rozhodne trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov, za kúpnu cenu 10.- eur za m2, celková cena nehnuteľnosti 20.270.- eur podľa
platného nariadenia mesta za nasledujúcich podmienok Kupujúci sa zaväzuje: - po uzavretí kúpnej
zmluvy budovu odstrániť na vlastné náklady, - nehnuteľnosť, ktorú vybuduje na odpredaných
pozemkoch skolauduje najneskôr do 5 rokov od uzavretia kúpnej zmluvy, - nepredá uvedenú
nehnuteľnosť tretej osobe po dobu 30 rokov od podpisu kúpnej zmluvy a súhlasí s podmienkou, že
Mesto Veľký Meder má v každom prípade predkupne právo. Doba splatenia kúpnej ceny je 5
rokov. Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne: Na osobitný zreteľ poukazuje skutočnosť, že
žiadanú nehnuteľnosť už prenajíma občianske združenie SERMO POPULA s platnou nájomnou
zmluvou č. RSMM – 18191/2018. Žiadateľ plánuje na uvedenom pozemku vybudovať folklórne
centrum, ktoré bude slúžiť aj ako detašované pracovisko tanečného odboru ZUŠ vo Veľkom
Mederi. Zároveň menované občianske združenie napomáha samospráve pri plnení samosprávnych
činností v zmysle § 4 zákona o obecnom zriadení a to pri utváraní a ochrane podmienok na
zabezpečenie vzdelávania, kultúry, osvetovej činnosti, záujmovej umeleckej činnosti
Uznesenie – bolo splnené
- Stanovisko MsÚ (9.10.2020): zmluva bola podpísaná, zverejnená
- Stanovisko HK (13.10.2020) doplnené – Zmluva bola podpísaná 28.9.2020 viď.
https://www.rzof.sk/Zmluvy/Detail/velky-meder/269119
Uznesenie č. 8-MsZ/2020-8/c
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
zámer odpredaja nehnuteľnosti: (Skrátený text) – týka sa 8/d viď. nižšie
Uznesenie č. 8-MsZ/2020-8/d
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
odpredaj nehnuteľnosti: domu so súp.č. 3 nachádzajúceho sa na parc.č. 3504 v katastrálnom území
Veľký Meder, vedených v registri C-KN Okresného úradu Dunajská Streda – katastrálny odbor na
LV č. 2287, za celkovú cenu v hodnote 500.- eur ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle
§9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, o ktorom
MsZ rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Na osobitný zreteľ poukazuje
skutočnosť, že žiadaná nehnuteľnosť už prenajíma občianske združenie SERMO POPULA s
platnou nájomnou zmluvou č. RSMM – 18191/2018. Žiadateľ plánuje na uvedenom pozemku
vybudovať folklórne centrum, ktoré bude slúžiť aj ako detašované pracovisko tanečného odboru
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ZUŠ vo Veľkom Mederi. Zároveň menované občianske združenie napomáha samospráve pri
plnení samosprávnych činností v zmysle § 4 zákona o obecnom zriadení a to pri utváraní a ochrane
podmienok na zabezpečenie vzdelávania, kultúry, osvetovej činnosti, záujmovej umeleckej
činnosti a na priľahlej parcele má už vystavanú nehnuteľnosť vo svojom vlastníctve.
Uznesenie – splnené
- Stanovisko MsÚ (9.10.2020): zmluva bola podpísaná, zverejnená
- Stanovisko HK (13.10.2020) doplnené –Zmluva bola podpísaná 28.9.2020.
https://www.rzof.sk/Zmluvy/Detail/velky-meder/269119
Uznesenie č. 8-MsZ/2020-10/a
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
zámer predaja nehnuteľností – týka sa 10/b viď nižšie
Uznesenie č. 8-MsZ/2020-10/b
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
predaj nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Veľký Meder, vedených v registri
C-KN Okresného úradu Dunajská Streda – katastrálny odbor na LV č. 306, parc. č. 3137/2 - druh
pozemku záhrada vo výmere 192 m2 v spoluvlastníckom podiele 3/24, t.j. 24 m2 Ing. Žigmundovi
Bugárovi, nar. 13.02.1951, trvale bytom Tichá 5, 932 01 Veľký Meder za kúpnu cenu 240,00 eur,
t.j. 10 eur/m2 , určenú § 30 ods.6 b) Všeobecne záväzného nariadenia č. 135 o hospodárení a
nakladaní s majetkom mesta v znení VZN č. 162/2014, 172/2015 a 188/2016, ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, o ktorom MsZ rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Osobitný zreteľ odôvodňuje skutočnosť, že predmetný pozemok je v spoluvlastníctve žiadateľa v
podiele 7/8. Žiadateľ uvedenú nehnuteľnosť užíva v celosti. Zároveň predmetný pozemok z
dôvodu jeho polohy nie je pre mesto Veľký Meder využiteľný pri výkone samosprávnych činností
v zmysle ustanovení § 4 ods. 3 zákona o obecnom zriadení.
Uznesenie – splnené
- Stanovisko MsÚ (9.10.2020): zmluva bola podpísaná, zverejnená
- Stanovisko HK (13.10.2020) doplnené –Zmluva bola podpísaná 8.10.2020
https://www.rzof.sk/Zmluvy/Detail/velky-meder/270016

Uznesenie č. 8-MsZ/2020-11/b
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
predaj nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Veľký Meder, vedených v registri
C-KN Okresného úradu Dunajská Streda – katastrálny odbor na LV č. 2287, parc. č. 1792/1 - druh
pozemku ostatná plocha vo výmere 34 m2 a novovytvorený pozemok parc. č. 1557/9 – druh
pozemku zastavaná plocha vo výmere 52 m2 oddelený od pozemku vedeného v registri C KN
Okresného úradu Dunajská Streda – katastrálny odbor, na LV č. 2287, parc. č. 1557/1 – druh
pozemku zastavaná plocha vo výmere 13011 m2 Geometrickým plánom č 46145443-56/2020,
vypracovaným GEO Kováčik s.r.o., Neratovické nám. 2143/2, 929 01 Dunajská Streda, úradne
overeným pod číslom G1-1132/2020, dňa 21.05.2020 pre žiadateľa: Gabriela Jankóová, bytom
Fučíkova 1239/31, 932 01 Veľký Meder, za kúpnu cenu 10 EUR/m2 , ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 9 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, o ktorom MsZ rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Osobitný zreteľ odôvodňuje skutočnosť, že predmetný pozemok je užívaný žiadateľkou, zároveň
predmetný pozemok z dôvodu jeho polohy nie je pre mesto Veľký Meder využiteľný pri výkone
samosprávnych činností v zmysle ustanovení § 4 ods. 3 zákona o obecnom zriadení.
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Uznesenie – splnené
- Stanovisko MsÚ (9.10.2020) splnené
- Stanovisko HK (13.10.2020) doplnené. Zmena a doplnenie zmluvy prebehlo 29.9.2020
https://www.rzof.sk/Zmluvy/Detail/velky-meder/268515
Uznesenie č. 8-MsZ/2020-15/a
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
§§10 a 14 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy návrh zmeny
rozpočtu mesta Veľký Meder pre rok 2020 na vykrytie výpadku z rozpočtu podľa uznesenia č. 3MsZ/2020-9/a nasledovne:
PRÍJMY

ROZPOČET 2020 (EUR)
Kód
zdroja

Položka

Ukazovateľ

212003 Príjmy z prenajatých budov, priest. a obj.

41

ROZPOČET 2020 (EUR)
Program

Rozpočet

Zmena
rozpočtu

Rozpočet
po úprave

370 000

-173 720

176 979

VÝDAVKY

Funkčná
Kód Položka Ukazovateľ
klasifikácia zdroja

Rozpočet

Zmena rozpočtu Rozpočet
po
úprave
-100 000
0

11.5.

06.2.0.

41

717 001 Zadné parkovisko ZŠ B.
Bartóka

100 000

11.5.

06.2.0.

46

717 003 Kanalizácia Ižop

105 878

-105 878

0

11.5.

06.2.0.

46

717 003 Zadné parkovisko ZŠ B.
Bartóka

0

105 878

105 878

11.5.

06.2.0.

41

717 003 Kanalizácia Ižop

70 700

-70 700

0

2.6.

01.1.1

41

637004

59 000

-3 020

55 980

Všeobecné služby

(VETO primátora) – Potvrdené Uznesením č. 9-MsZ/2020-12/a zo dňa 23.9.2020 – povinnosť
vykonania zmien v rozpočte na rok 2020
Uznesenie – splnené
- Žiadosť HK pre MsÚ: - (Prednosta) Žiadam upresniť kedy budú/boli uvedené zmeny
v rozpočte na rok 2020 vykonané v súlade s potvrdeným uznesením MsZ.
- Stanovisko MsÚ (9.10.2020) - splnené
- Stanovisko HK (13.10.2020) – po kontrole - splnené

Uznesenie č. 8-MsZ/2020-16/b
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
Predloženie žiadosti v termíne do 31. októbra 2020 a následné podpísanie Zmluvy o návratnej
finančnej výpomoci poskytovanej v súlade s § 13 a nasl. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a § 262 ods. 1 v spojení s 269 ods. 2 Obchodného zákonníka s Ministerstvom financií Slovenskej
republiky so sídlom Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava IČO : 00151742 vo výške 180.841,00 Eur
na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických
osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.
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Uznesenie – splnené
- Žiadosť HK pre MsÚ: - (Prednosta) Žiadam upresniť kedy bola/bude uvedená žiadosť
predložená v súlade s uznesením MsZ.
- Stanovisko MsÚ – finančné prostriedky prevedené na účet mesta
- Stanovisko HK (13.10.2020) doplnené. Zmluva bola podpísaná 25.9.2020 a finančné
prostriedky sú na účte mesta
- https://www.rzof.sk/Zmluvy/Detail/velky-meder/269845

Uznesenie č. 8-MsZ/2020-17/a
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ v y z ý v a
primátora mesta aby podpísal zmluvy na dotácie a uhradil do 7. 9. 2020 v nich uvedené čiastky pre
žiadateľov podľa potvrdeného uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi č. 2MsZ/2020-10/a zo dňa 4.3.2020 a následne zmenené uznesením č. 7-MsZ/2020-8/a vo výške
153.100 Eur.
(VETO primátora) – Potvrdené Uznesením č. 9-MsZ/2020-12/a zo dňa 23.9.2020
Uznesenie – zatiaľ nebolo splnené/prebieha
- Žiadosť HK pre MsÚ: (Primátor)- Žiadam upresniť kedy budú/boli uvedené čiastky z
rozpočtu na rok 2020 pre žiadateľov uhradené v súlade s potvrdeným uznesením MsZ
a v súlade s prijatým rozpočtom na rok 2020 ktorý je pre poskytovateľa (mesto) záväzný.
- Stanovisko MsÚ (9.10.2020) - postupne sa podpisujú zmluvy
- Stanovisko HK (13.10.2020) - Plnenie bude ďalej pozorne sledované!

Uznesenie č. 8-MsZ/2020-18/a
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
Schvaľuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
§§10 a 14 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy návrh zmeny
rozpočtu mesta Veľký Meder pre rok 2020 na vykrytie výpadku z rozpočtu nasledovne:
ROZPOČET 2020 (EUR)

VÝDAVKY

11.5.

06.2.0.

46

713 004 Kamerový systém IV. Etapa

10 000

0

Rozpočet
po
úprave
10 000

11.5.

06.2.0.

46

717 001 Cyklotrasa VM - Ižop

60 000

-60 000

0

11.5.

06.2.0.

46

717 002 Modernizácia učební ZŠ VM

13 537

-13 537

0

11.5.

06.2.0.

46

Parkovacie státia a komunikácia
717 002 sídl.
M. Corvína II. etapa

180 749

-180 749

0

11.5.

06.2.0.

46

105 878

-105 878

0

11.5.

06.2.0.

46

717 003 Zadné parkovisko ZŠ B. Bartóka
Prestavba skladu na hasičskú
717 002 zbrojnicu
II. etapa

15 800

0

15 800

11.5.

06.2.0.

46

717 002 Havarijný stav MŠ Železničná

29 000

0

29 000

Program

Funkčná
Kód
klasifikácia zdroja

Položka

ROZPOČET 2020 (EUR)

Ukazovateľ

Rozpočet

Zmena
rozpočtu

PRÍJMY
18

Kód
zdroja

Položka

46

454 001

Ukazovateľ
Prevod prostriedkov z peňažných fondov z
rezervného fondu obce a z rezervného fondu
vyššieho územného
celku

Rozpočet

414 964

Zmena
rozpočtu
-360 164

Rozpočet
po úprave
54 800

(VETO primátora) – Potvrdené Uznesením č. 9-MsZ/2020-12/a zo dňa 23.9.2020 – povinnosť
vykonania zmien v rozpočte na rok 2020
Uznesenie – splnené
- Žiadosť HK pre MsÚ: - Žiadam upresniť kedy boli uvedené zmeny v rozpočte na rok 2020
vykonané v súlade s potvrdeným uznesením MsZ
- Stanovisko MsÚ (9.10.2020) - splnené
- Stanovisko HK (13.10.2020) – po kontrole - splnené

Uznesenie č. 8-MsZ/2020-19/a
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
vyzýva
primátora mesta dodržiavať výkon uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom a pripraviť na
nasledujúce zasadnutie MsZ zmluvu o spolupráci pre prevádzkovateľa RTG prístroja, aby už
zakúpený a nainštalovaný prístroj bol uvedený do prevádzky najneskôr od.1.10.2020, nakoľko si
to vyžaduje verejný záujem
(VETO primátora) – Potvrdené Uznesením č. 9-MsZ/2020-12/a zo dňa 23.9.2020
Uznesenie – zatiaľ nebolo splnené
Do 1.10.2020 Pracovisko RTG nebolo prevádzky schopné.
Stanovisko MsÚ –Do 1.10.2020 Pracovisko RTG nebolo sprevádzkované zo strany
dodávateľa
- Stanovisko HK - (Ďalšie neplnenie uznesenia MsZ zo strany primátora – pokiaľ nedôjde
k náprave hrozí podanie ďalšieho trestného oznámenia hlavným kontrolórom ) (Dôvodné
podozrenie zo sprenevery verejných financií a uvedenia verejnosti ako aj mestského
zastupiteľstva do omylu.) - Prevádzkovateľ RTG na rokovaní s poslancami uviedol, že nemá
ani zmluvu s poisťovňou ani prevádzkové povolenie, pretože nemá odborného garanta, takže
to vlastne nevie prevádzkovať. Primátor v apríli informoval poslancov o tom, že nájomca má
všetky potrebné zmluvy k činnosti.
- “Odpovedajúc Ing. Pongráczovi primátor informoval, že nájomca má dohody so zdravotnými
poisťovňami. Vybaviť potrebné povolenia a zahájiť prevádzkovanie RTG odhaduje do 2-3
týždňov od podpísania nájomnej zmluvy.” Odznelo to na 3-2020/16.4.2020 (Zápisnica)
- Prevádzkovateľ – Dr. Undesser zaslal správu o aktuálnom stave vybavovania povolení pre
pracovisko RTG dňa 9.9.2020 mailom poslancom aj primátorovi na žiadosť poslanca Ing.
Néveriho.
- Stanovisko HK: Dňa 7.10.2020 Dr. Undesser v telefonickom rozhovore opísal situáciu
hlavnému kontrolórovi s tým, že na 99% je možné predpokladať spustenie RTG od Novembra
2020. Po dohode bude hlavný kontrolór z jeho strany informovaný o všetkých pozitívnych aj
negatívnych skutočnostiach týkajúcich sa uvedenia pracoviska RTG do prevádzky.
V prípade neúspechu to bude znamenať pre mesto výdaje vo výške ...........
RTG – 130 800,00 eur, RTG pracovisko – 38 847,00 eur, Antistatická podlaha – 5 326,00 eur
Cca 175 000,00 eur + nepoužitý zakúpený RTG (2018) 24 788,00 eur deklarovaný vedením mesta za nefunkčný bez
pokusu uvedenia RTG prístroja do prevádzky.(pokiaľ by bol prístroj uvedený do prevádzky na základe pôvodných
dohôd a zmlúv a bola by zistená/potvrdená neschopnosť prevádzky prístroja bol by to právny základ na vrátenie
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nespôsobilého prístroja dodávateľovi s povinnosťou vrátenia kúpnej sumy + nákladov vzniknutých pri uvedení do
prevádzky.) Mesto sa takto pripravilo o možnosť takéhoto vysporiadania spornej záležitosti svojím neodborným
a nekompetentným prístupom k danej záležitosti. = V prípade nemožnosti sprevádzkovania pracoviska RTG by to
bolo vedením mesta neúčelne a nehospodárne vynaložených ďalších 200 000,00 eur verejných financií.

-

Stanovisko MsÚ (9.10.2020) - Do 1.10.2020 Pracovisko RTG nebolo sprevádzkované zo
strany dodávateľa
Stanovisko HK (13.10.2020) – Nie je mi známe o akého dodávateľa ide. Plnenie bude ďalej
pozorne sledované!

Uznesenie č. 8-MsZ/2020-20/a
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
žiada
primátora pre zabezpečenie všetkých potrebných náležitostí pre možnosť zobrazenia mestkých
novín Veľkomederský hlásnik – Nagymegyeri hírmondó v elektronickej podobe na webovej
stránke mesta a na plochách profilov sociálnych sietí mesta od nasledujúceho čísla.
(VETO primátora) – Potvrdené Uznesením č. 9-MsZ/2020-12/a zo dňa 23.9.2020.
Uznesenie – bolo čiastočne splnené
- Stanovisko MsÚ (9.10.2020) - Na webovej stránke mesta sú noviny dostupné
- Stanovisko HK: Na webovej stránke mesta sú noviny dostupné vo vysokom rozlíšení
a požadovanej kvalite. (Čísla 1-9/2020) Ako aj čísla vydaných v rokoch 2016,
2017,2018,2019. Na plochách profilov sociálnych sietí mesta sa noviny nenachádzajú.

Uznesenie č. 8-MsZ/2020-21/a
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ s c h v a ľ u j e zmenu Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Veľký Meder
nasledovne: §23 Schvaľovanie zmeny rozpočtu primátorom Vypúšťa sa bod č. 1 a bod č. 2
(VETO primátora) – Potvrdené Uznesením č. 9-MsZ/2020-12/a zo dňa 23.9.2020
Uznesenie – splnené
– Stanovisko HK– preveriť splnenie (Keszegh)
- Žiadosť HK pre MsÚ: (8.10.2020) (Mgr.Keszegh) - Žiadam upresniť ako bude ďalej
prebiehať plnenie tohto uznesenia.
- Žiadam uviesť kedy prebehne/prebehol zápis/aktualizácia Zásad hospodárenia s finančnými
prostriedkami mesta v súlade s potvrdeným uznesením MsZ.
- Nové stanovisko HK (8.10.2020): Uznesenie bolo splnené, uvedené zmeny boli do Zásad
zapracované 23.9.2020 – mail Mgr. Keszegha zo dňa 8.10.2020 – reakcia na žiadosť HK

UZNESENIE č. 9-MsZ/2020 zo dňa 23.9.2020
Uznesenie č. 9-MsZ/2020-5/a
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
s c h v a ľ u j e Dodatok č. 2 k zmluve o prevádzkovaní č. 43/01/32040/13 spísanú s
Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO: 36
550 949.
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Uznesenie – zatiaľ nebolo splnené
- Stanovisko MsÚ (9.10.2020) – prebieha plnenie
- Stanovisko HK (13.10.2020) - Plnenie bude ďalej pozorne sledované!

Uznesenie č. 9-MsZ/2020-6/a
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
s c h v a ľ u j e nájomnú zmluvu číslo 1127/6153/NZ-2020 o prenájme nehnuteľnosti – pozemku,
nachádzajúcom sa v katastrálnom území Veľký Meder, obec Veľký Meder, okres Dunajská Streda,
zapísaných na Okresnom úrade Dunajská Streda, katastrálnom odbore na LV 2287, parcela registra
KN-C, číslo parcely 1120, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera celkom 6 771 m2 ,
výmera prenajatého dielu 30 m2 spísanú s Slovenskou republikou v správe Slovenská správa ciest,
Miletičova 19, Bratislava, IČO: 00 003 328 , za prenajatú cenu 35,52 eur za rok.
Uznesenie – splnené
- Stanovisko MsÚ (9.10.2020) – splnené
- Stanovisko HK (13.10.2020) doplnené - Zmluva bola podpísaná 7.10.2020
https://www.rzof.sk/Zmluvy/Detail/velky-meder/270181

Uznesenie č. 9-MsZ/2020-11/a
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
1. Výročnú správu TERMÁL s.r.o., Veľký Meder za rok 2019
2. Účtovnú závierku spoločnosti TERMÁL s.r.o. za rok 2019 Plánované rozdelenie čistého zisku
spoločnosti TERMÁL s.r.o. za rok 2019 v celkovej výške 967 350,91 EUR nasledovne:
- do sociálneho fondu vo výške 50 000,00 EUR,
- do nerozdeleného zisku vo výške 917 350,91 EUR.
Primátor mesta - VETO

Informácia k správe na strane č.6. týkajúca sa uznesenia o CVČ.
UZNESENIE č. 3-MsZ/2019 zo dňa 27.3.2019
14. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ s c h v a ľ u j e
Predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2019,
Oblasť L: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania, pre
projekt s názvom: „Zvyšovanie energetickej účinnosti budov MsÚ vrátane zatepľovania, časť: SO-02
Budova MsÚ, Železničná 60/4“, spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov mesta vo výške
najmenej 5% z celkových výdavkov projektu a financovanie prípadných neoprávnených výdavkov
projektu. Najvyššia výška žiadanej dotácie: max. 200 000,00 Eur, Min. 5%-né spolufinancovanie
projektu z vlastných zdrojov mesta: 10 000,00 Eur. Celkové výdavky projektu: 210 000,00 Eur
Uznesenie – je splnené – stanovisko MSÚ - (žiadosť o dotáciu bola predložená) Týmto to aj HK
uzavrel ako splnenú úlohu ktorá sa týkala predloženia žiadosti.
Ďalšie informácie o osude predloženej žiadosti neboli z MsÚ nikomu oznámené.
Vraj bol projekt neúspešný ale v decembri 2019 bol opakovane podaný namiesto doleuvedeného
ktorý predložený ani nebol z dôvodu že vraj nemohla byť splnená rada podmienok ktorá by bola
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potrebná aby projekt bol úspešný.
Napriek tejto skutočnosti sa MsÚ k nepodanému projektu vyjadroval pozitívne, to zn. zavádzal
hlavného kontrolóra aj MsZ. (viď správy nižšie). Na základe informácií ani horeuvedený, vraj
opakovane predložený projekt týkajúci sa budovy MsÚ na Železničnej ul. nebude úspešný, tak isto
pre nedostatok alokovaných finančných prostriedkov.
UZNESENIE č. 12-MsZ/2019 zo dňa 11.12.2019
13. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ s c h v a ľ u j e
Predkladanie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy Environmentálneho fondu na predkladanie žiadostí o
podporu formou dotácie na rok 2020, III. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2020, v
rámci Oblasti L: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane
zatepľovania, činnosti L6: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane
zatepľovania, pre projekt s názvom: „Zníženie energetickej náročnosti hospodárskej budovy na
využitie CVČ“, a spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov mesta vo výške minimálne 5%
celkových oprávnených výdavkov projektu, resp. prípadných neoprávnených výdavkov. Maximálna
výška žiadanej dotácie – 95%: 200 000,00 Eur Celkové možné oprávnené výdavky projektu: 210
526,32 Eur Spolufinancovanie projektu min. 5%: 10 526,32 Eur
- Uznesenie - plnenie prebieha
- Stanovisko MsÚ - Žiadosť bola podaná, bolo vyžiadané doplnenie – aj doplnenie bolo odoslané
- Stanovisko MsÚ - Prílohy zaslané po odoslaní sú v poriadku, projekt splnil požiadavky výzvy,
čaká sa na posúdenie. Stanovisko MsÚ - čaká sa na posúdenie.
- Stanovisko MsÚ (21.9.2020): minister životného prostredia SR nerozhodol o podpore projektu.
- Žiadosť HK pre MsÚ: - (Prednosta) Žiadam upresniť ako bude ďalej prebiehať plnenie
tohto uznesenia
- Stanovisko MsÚ (9.10.2020) - Ukončené
- Stanovisko HK (13.10.2020)– Ako je to ukončené, kedy a s akým výsledkom dopadlo
posúdenie žiadosti?

Mgr. Albert Nagy
Hlavný kontrolór mesta
16.10.2020
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