Materiál na 1. rokovanie
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi v roku 2021

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 informácií o plnení uznesení zo dňa 13.11.2020 ktoré boli zaslané
primátorom Hlavnému kontrolórovi a na základe vlastného šetrenia/kontroly hlavného
kontrolóra.
Niektoré stanoviská MsÚ boli hlavným kontrolórom doplnené z materiálu ktorý mu bol zaslaný
primátorom.
Materiál (správu o kontrole plnenia uznesení predkladá výhradne hlavný kontrolór na základe
§ 18d), ods.1) zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení ako aj v súlade s platným rokovacím
poriadkom MsZ, 4. Časť, Kontrolná činnosť a interpelácie poslancov §27, ods. 2) a tak isto aj
v súlade s Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020 prijatého
Uznesením č.7-MsZ/2020-5/a zo dňa 24.6.2020 bodom č.2. Výkon ďalšej kontroly, 2.1. Kontrola
plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za II. polrok 2020 ako aj predchádzajúcich období
v spojitosti s bodom č. 3 Ostatné úlohy. 3.2. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe
poznatkov, získaných pri výkone kontrolnej činnosti.

-

Oprávnenia hlavného kontrolóra:

-

Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu
kontrolnej činnosti podľa § 18d.

-

Zakotvuje sa oprávnenie hlavného kontrolóra nahliadať do všetkých dokumentov v písomnej či
elektronickej podobe, ktoré má k dispozícia kontrolovaný subjekt podľa § 18d ods. 2 zákona o
obecnom zriadení.

-

Tomuto oprávneniu na druhej strane korešponduje povinnosť kontrolovaného
a zodpovedného/ných zamestnanca/ov kontrolovaného subjektu vyhovieť požiadavkám hlavného
kontrolóra a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontrolnej činnosti. V prípade, že nedôjde k
sprístupneniu hlavným kontrolórom požadovaných dokumentov a odmietnutie súčinnosti počas
výkonu kontroly, do úvahy prichádza vyvodenie priestupkovej zodpovednosti za priestupok proti
poriadku v správe podľa § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, resp. za splnenia ďalších
zákonných podmienok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti za trestný čin zneužitia
právomoci verejného činiteľa podľa § 326 Trestného zákona alebo marenia úlohy verejným
činiteľom podľa § 327 Trestného zákona.
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.

-
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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 10 a 11/2020 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:
- Stav peňažných prostriedkov na bankových účtoch, Stav bankových úverov, Stav
záväzkov T: pravidelne mesačne do 15. kalendárneho dňa
( Správa za 10 a 11/2020 bola elektronickou poštou zaslaná poslancom MsZ. Vierohodná správa
za 11/2020 bude zaslaná poslancom MsZ až po obdržaní presných 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.

Žiadosť HK pre MsÚ: (4.11.2020) (Primátor) - Prosím doplniť ako boli vybavené písomné
interpelácie poslancov k primátorovi.

1/ Ing. Balázs s poľutovaním konštatoval, že sa pokračuje v trende neuhrádzať faktúry TSM,
opýtal sa primátora, prečo dal oceniť stroje TSM a to na náklady TSM, prečo je JUDr. Nyílfa ešte
stále konateľom TSM, prečo nie je skolaudovaná komunikácia na IBV Okočská, prečo nepodpísal
zmluvu o prevedení tohto diela na mesto za 1,-€. Vo veci neuhradených faktúr a dvoch konateľov
u TSM požiadal o písomnú odpoveď.
Odpovede primátora – bez gramatickej úpravy (z mailu zo dňa 13.11.2020

Trend neuhrádzať faktúry TSM,
k faktúram nie sú priložené výkazy, zmluvné podmienky nie sú splnené k úhrade.
Prečo dal oceniť stroje TSM a to na náklady TSM?
Dôvodu získania novej techniky, som odporučil predaj nadbytočného techniku, na zníženie straty
predošlých období.
prečo je JUDr. Nyílfa ešte stále konateľom TSM?
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je vymenovaný
prečo nie je skolaudovaná komunikácia na IBV Okočská?
kolaudáciu vykonáva Stavebný úrad, investor nedokončil dielo na základe právoplatného
stavebného povolania
prečo nepodpísal zmluvu o prevedení tohto diela na mesto za 1,-€. ?
investor nedokončil dielo na základe právoplatného stavebného povolania, dielo nie je
skolaudovaná

Žiadosť HK pre MsÚ: (10.12.2020) (Primátor) - Prosím doplniť ako boli vybavené písomné
interpelácie poslancov k primátorovi na 11. zasadnutí MsZ zo dňa 18.11.2020.

-

Na predloženú žiadosť HK do 12,00 hod. 16.12.2020 nebolo zo strany primátora
reagované. Konštatujem porušenie zákona: zákona č. 357/2015 Z.z. O Finančnej kontrole
a audite a to § 21, odseku 3),písm. b, c), (Kontrolovaná osoba je povinná predložiť vo
vyžiadanej lehote buď doklady alebo stanoviská týkajúce sa predmetu kontroly,
poskytnúť súčinnosť oprávnenej osobe) ako aj § 20, odseku 2), písm. a),b) (Oprávnenia
kontrolného orgánu)

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
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
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starostlivosti o ŽP, OÚ Dunajská Streda
- Žiadosť HK pre MsÚ: (4.11.2020)- (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.
- Žiadosť HK pre MsÚ: (4.11.2020)- (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 (mail. 13.11.2020) – bez úpravy
- Nové stanovisko: je vypísané VO na „Kanalizácia Ižop“
- Stanovisko HK: - Nie je jasné ako to spolu súvisí. Je pravdepodobné, že v tomto prípade
dochádza zo strany MsÚ k zavádzaniu a skresľovaniu údajov týkajúcich sa kolaudačného
konania. Túto skutočnosť potvrdzujú aj získané informácie HK počas osobnej návštevy HK
na OU odbore ŽP v Dunajskej Strede dňa 12.11.2020 a približne 1,5 hod komunikácie
s vedúcou odboru a s kompletným nahliadnutím do príslušného spisu s odôvodnením
vedúcej čo sa očakáva zo strany mesta – mesto v tomto zmysle nekoná. Pokiaľ uvedený
protiprávny stav mesto nevyrieši, (vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov) do tej doby
súhlas s kolaudáciou zo strany OU OŽP DS nebude vydaný.
- Žiadosť HK pre MsÚ: (10.12.2020)- (Primátor) 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

-

Na predloženú žiadosť HK do 12,00 hod. 16.12.2020 nebolo zo strany primátora
reagované. Konštatujem porušenie zákona: zákona č. 357/2015 Z.z. O Finančnej
kontrole a audite a to § 21, odseku 3),písm. b, c), (Kontrolovaná osoba je povinná
predložiť vo vyžiadanej lehote buď doklady alebo stanoviská týkajúce sa predmetu
kontroly, poskytnúť súčinnosť oprávnenej osobe) ako aj § 20, odseku 2), písm. a),b)
(Oprávnenia kontrolného orgánu)

-

HK: Na základe telefonickej informácie vedúcej odboru (15.12.2020) z OU odboru ŽP
v Dunajskej Strede k žiadnej zmene v uvedenom prípade nedošlo.

Uznesenia z roku 2020
UZNESENIE zo dňa 04.3.2020
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
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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
- Žiadosť HK pre MsÚ: (4.11.2020) - (Prednosta) Žiadam upresniť ako bude ďalej prebiehať
plnenie tohto uznesenia.
-

Stanovisko MsÚ – žiadne
Žiadosť HK pre MsÚ: 10.12.2020) - (Primátor) Žiadam upresniť ako bude ďalej prebiehať
plnenie tohto uznesenia.

-

Na predloženú žiadosť HK do 12,00 hod. 16.12.2020 nebolo zo strany primátora
reagované. Konštatujem porušenie zákona: zákona č. 357/2015 Z.z. O Finančnej
kontrole a audite a to § 21, odseku 3),písm. b, c), (Kontrolovaná osoba je povinná
predložiť vo vyžiadanej lehote buď doklady alebo stanoviská týkajúce sa predmetu
kontroly, poskytnúť súčinnosť oprávnenej osobe) ako aj § 20, odseku 2), písm. a),b)
(Oprávnenia kontrolného orgánu)

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
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
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-

-

Stanovisko MsÚ (9.10.2020): bol predložený rozpočet zo strany dodávateľa ale nie od
projektanta. Čaká sa na odborný rozpočet
Žiadosť HK pre MsÚ: (4.11.2020) -(Prednosta) Žiadam upresniť ako bude ďalej prebiehať
plnenie tohto uznesenia.
Žiadam upresniť na akú zmluvu sa čaká a kto sú protistrany, kto a do kedy má predložiť
odborný rozpočet – uznesenie bolo prijaté 4.3.2020
Stanovisko MsÚ (mail. 13.11.2020) – bez úpravy
Nové stanovisko: Príloha k zmluve výkresová dokumentácia „Dispozičné riešenie chodníkov“
nie sú stavebným úradom potvrdené.
Stanovisko HK (16.11.2020): - priebeh bude sledovaný
Žiadosť HK pre MsÚ: (10.12.2020) - (Primátor) Žiadam upresniť ako bude ďalej
prebiehať plnenie tohto uznesenia.
Žiadam upresniť na akú zmluvu sa čaká a kto sú protistrany, kto a do kedy má predložiť
odborný rozpočet – uznesenie bolo prijaté 4.3.2020

Na predloženú žiadosť HK do 12,00 hod. 16.12.2020 nebolo zo strany primátora
reagované. Konštatujem porušenie zákona: zákona č. 357/2015 Z.z. O Finančnej
kontrole a audite a to § 21, odseku 3),písm. b, c), (Kontrolovaná osoba je povinná
predložiť vo vyžiadanej lehote buď doklady alebo stanoviská týkajúce sa predmetu
kontroly, poskytnúť súčinnosť oprávnenej osobe) ako aj § 20, odseku 2), písm. a),b)
(Oprávnenia kontrolného orgánu)

UZNESENIE č. 3-MsZ/2020 zo dňa 16.4.2020
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“
Stanovisko HK: (4.11.2020): preveriť splnenie uznesenia valným zhromaždením ! (Primátor)

-
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-

Žiadosť HK pre valné zhromaždenie (4.11.2020) : (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.
Stanovisko MsÚ (mail. 13.11.2020) – bez úpravy
Nové: Valné zhromaždenia v mestských spoločnostiach budú zasadať v novembri
Stanovisko HK: (16.11.2020) splnenie tohto uznesenia v žiadnom prípade nesúvisí s
akýmikoľvek zasadaniami valného zhromaždenia.
Žiadosť HK pre valné zhromaždenie (10.12.2020) : (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.

Na predloženú žiadosť HK do 12,00 hod. 16.12.2020 nebolo zo strany primátora
reagované. Konštatujem porušenie zákona: zákona č. 357/2015 Z.z. O Finančnej
kontrole a audite a to § 21, odseku 3),písm. b, c), (Kontrolovaná osoba je povinná
predložiť vo vyžiadanej lehote buď doklady alebo stanoviská týkajúce sa predmetu
kontroly, poskytnúť súčinnosť oprávnenej osobe) ako aj § 20, odseku 2), písm. a),b)
(Oprávnenia kontrolného orgánu)

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
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.
- Stanovisko HK: (4.11.2020): preveriť splnenie uznesenia valným zhromaždením ! (Primátor)
- Žiadosť HK pre valné zhromaždenie (4.11.2020): (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.
8

-

-

Stanovisko MsÚ (mail. 13.11.2020) – bez úpravy
Nové: Valné zhromaždenia v mestských spoločnostiach budú zasadať v novembri, následne
prepošle
Stanovisko HK: (16.11.2020) splnenie tohto uznesenia v žiadnom prípade nesúvisí s
akýmikoľvek zasadaniami valného zhromaždenia.
Žiadosť HK pre valné zhromaždenie (10.12.2020): (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.

Na predloženú žiadosť HK do 12,00 hod. 16.12.2020 nebolo zo strany primátora
reagované. Konštatujem porušenie zákona: zákona č. 357/2015 Z.z. O Finančnej
kontrole a audite a to § 21, odseku 3),písm. b, c), (Kontrolovaná osoba je povinná
predložiť vo vyžiadanej lehote buď doklady alebo stanoviská týkajúce sa predmetu
kontroly, poskytnúť súčinnosť oprávnenej osobe) ako aj § 20, odseku 2), písm. a),b)
(Oprávnenia kontrolného orgánu)

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.
- Stanovisko MsÚ (mail. 13.11.2020) – bez úpravy
Nové stanovisko MsÚ: Zatiaľ nie sú splnené zmluvné podmieky zo strany spoločnosti.
- Stanovisko HK: (16.11.2020) Všetky podmienky boli splnené a ako som uviedol minule
vôbec to nesúvisí s akýmkoľvek podaním na súd.
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UZNESENIE č. 4-MsZ/2020 zo dňa 20.5.2020

Uznesenie č. 4-MsZ/2020-5
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
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 – splnené
- Stanovisko HK (10.12.2020): - (Zmluva bola podpísaná 27.11.2020)
- Detail zmluvy číslo 20621/2020 | register zmlúv, objednávok a faktúr (rzof.sk)

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
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
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
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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
Uznesenie č. 5-MsZ/2020-7/a
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
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.
- 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
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-

prebiehajúceho plnenia – aké kroky boli doteraz realizované týkajúce sa tohto bodu uznesenia.
Žiadosť HK pre MsÚ: (4.11.2020) - (Prednosta) Žiadam upresniť ako prebieha plnenie
tohto uznesenia, v prípade neplnenia uviesť dôvody neplnenia.
aké kroky boli doteraz realizované týkajúce sa tohto bodu uznesenia.
(16.11.2020) Žiadne stanovisko zo strany MsÚ
Žiadosť HK pre MsÚ: (10.12.2020) - (Primátor) Žiadam upresniť ako prebieha plnenie
tohto uznesenia, v prípade neplnenia uviesť dôvody neplnenia.
aké kroky boli doteraz realizované týkajúce sa tohto bodu uznesenia.

Na predloženú žiadosť HK do 12,00 hod. 16.12.2020 nebolo zo strany primátora
reagované. Konštatujem porušenie zákona: zákona č. 357/2015 Z.z. O Finančnej
kontrole a audite a to § 21, odseku 3),písm. b, c), (Kontrolovaná osoba je povinná
predložiť vo vyžiadanej lehote buď doklady alebo stanoviská týkajúce sa predmetu
kontroly, poskytnúť súčinnosť oprávnenej osobe) ako aj § 20, odseku 2), písm. a),b)
(Oprávnenia kontrolného orgánu)

Uznesenie č. 5-MsZ/2020-7/b
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
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.
- Členovia výberovej komisie navrhnutí MsZ boli schválení v Uznesení č. 10-MsZ/2020-7/a zo
dňa 21.10.2020
- Žiadosť HK pre MsÚ: - (4.11.2020) - (Primátor) Žiadam upresniť ako prebieha plnenie
tohto uznesenia, a to určenie ďalších členov výberovej komisie na základe Uznesenia č.10MsZ/2020-7/b zo dňa 21.10.2020.
- Stanovisko MsÚ (mail. 13.11.2020) – bez úpravy
- Nové stanovisko: prebieha plnenie tohto uznesenia, a to určenie ďalších členov výberovej
komisie na základe Uznesenia č.10-MsZ/2020-7/b zo dňa 21.10.2020. MsÚ žiadá vyčleniť
finančné prostriedky na vypísanie OVS, nakoľko rozpočtové opatrenia neboli schválené na
špeciálne služby.
- Stanovisko HK (16.11.2020): - priebeh bude sledovaný
- Žiadosť HK pre MsÚ: - (10.12.2020) - (Primátor) Žiadam upresniť ako prebieha plnenie
tohto uznesenia, a to určenie ďalších členov výberovej komisie na základe Uznesenia č.1012

MsZ/2020-7/b zo dňa 21.10.2020.

-

Na predloženú žiadosť HK do 12,00 hod. 16.12.2020 nebolo zo strany primátora
reagované. Konštatujem porušenie zákona: zákona č. 357/2015 Z.z. O Finančnej
kontrole a audite a to § 21, odseku 3),písm. b, c), (Kontrolovaná osoba je povinná
predložiť vo vyžiadanej lehote buď doklady alebo stanoviská týkajúce sa predmetu
kontroly, poskytnúť súčinnosť oprávnenej osobe) ako aj § 20, odseku 2), písm. a),b)
(Oprávnenia kontrolného orgánu)

UZNESENIE č. 6-MsZ/2020 zo dňa 19.6.2020
Uznesenie č. 6-MsZ/2020-4/e
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
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.
- 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.
- Stanovisko MsÚ (mail. 13.11.2020) – bez úpravy
- Nové stanovisko: plnenie prebieha
- Stanovisko HK (16.11.2020): - rovnaké ako zo dňa 13.10.2020

UZNESENIE č. 8-MsZ/2020 zo dňa 04.9.2020
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
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-

Stanovisko HK (13.10.2020) - Plnenie bude ďalej pozorne sledované!
Žiadosť HK pre MsÚ: (4.11.2020)-(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.
Do dnešného dňa stále nedošlo k úhradám v zmysle uznesenia MsZ
Stanovisko MsÚ (mail. 13.11.2020) – bez úpravy
Nové stanovisko: splnené, zmluvy zverejnené na web stránke
Stanovisko HK (16.11.2020): - V tomto prípade tu jasne ide o dvojaké posudzovanie
organizácií. Ide o otvorenú diskrimináciu niektorých spoločenských ako aj športových
organizácií. Primátorom boli porušené pravidlá rovnakého zaobchádzania pri poskytovaní
dotácií. Ďalšie sledovanie tohto uznesenia nemá význam a od nového hlásenie bude
vyradené.

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
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.
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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!
Stanovisko MsÚ (mail. 13.11.2020) – bez úpravy
Uznesenie – nesplnené Do 1.10.2020 Pracovisko RTG nebolo sprevádzkované zo strany
dodávateľa.
Stanovisko HK (16.11.2020): Dnes tel. hovor s Dr.Undesserom – posledná správa je že
osoba garanta zložila atestáciu – chýbajúci doklad – licenciu vydáva SLK (Slovenská
Lekárska Komora) – podľa jeho informácií zasadá 1x mesačne ale kvôli pandémii to môže
byť aj inak. Zajtra bude volať garanta, bude sa informovať o situácii a bude vedieť podať
k tomu stanovisko. Podľa neho je to už iba otázka času a je možné že by sa to mohlo do
konca novembra aj podariť.
Žiadosť HK pre MsÚ: - (10.12.2020) - (Primátor) Žiadam upresniť ako prebieha plnenie
tohto uznesenia, nakoľko už bolo stanovených niekoľko termínov začatia prevádzky RTG.

Na predloženú žiadosť HK do 12,00 hod. 16.12.2020 nebolo zo strany primátora
reagované. Konštatujem porušenie zákona: zákona č. 357/2015 Z.z. O Finančnej
kontrole a audite a to § 21, odseku 3),písm. b, c), (Kontrolovaná osoba je povinná
predložiť vo vyžiadanej lehote buď doklady alebo stanoviská týkajúce sa predmetu
kontroly, poskytnúť súčinnosť oprávnenej osobe) ako aj § 20, odseku 2), písm. a),b)
(Oprávnenia kontrolného orgánu)
HK: Dňa 14.12.2020 – telefon. Rozhovor s Dr. Undesserom. Po jednom mesiaci SLK vydala
doklad – licenciu pre garanta. Dňa 15.12.2020 ide na rokovanie do Trnavy (VÚC) –
vybavenie povolenia. Nasleduje poisťovňa – povolenie, potom Regionálny úrad verejného
zdravotníctva – povolenie. Predbežne (jeho súkromný názor)pokiaľ všetko prebehne bez
problémov by mohlo byť pracovisko RTG spustené v polovici alebo koncom januára 2021.

UZNESENIE č. 9-MsZ/2020 zo dňa 23.9.2020
Uznesenie č. 9-MsZ/2020-5/a
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
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.
Uznesenie – splnené (Dodatok bol podpísaný 27.11.2020)
Detail zmluvy číslo 20628/2020 | register zmlúv, objednávok a faktúr (rzof.sk)

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
Stanovisko MsÚ (mail. 13.11.2020) – bez úpravy
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Primátor mesta – VETO - nie je v súlade s zákonom 513/1991
- Stanovisko HK (16.11.2020): - schvaľovací proces v MsZ (prijímanie uznesení) v tomto
prípade vôbec nesúvisí s Obchodným zákonníkom.
-

Stanovisko HK (10.12.2020): Veto potvrdené na zasadnutí MsZ, č- 11-2020-18/a zo dňa
18.11.2020):

UZNESENIE č. 10-MsZ/2020 zo dňa 21.10.2020
Uznesenie č. 10-MsZ/2020-7/b
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
dvoch alebo troch členov výberovej komisie určí primátor mesta podľa počtu prítomných tak, aby
celkový počet členov komisie bol nepárny
Uznesenie – plnenie prebieha
- Stanovisko MsÚ (mail. 13.11.2020) – bez úpravy
Uznesenie – plnenie prebieha Stanovisko MsÚ: bola požiadaná cenová ponuka na odborníka OVS
- Stanovisko HK (16.11.2020): - o akého odborníka ide? a z čoho bude platený?. Žiadna suma
v rozpočte na takéto konanie nie je schválená MsZ. Členovia výberovej komisie menovaní
MsZ nepodliehajú žiadnemu zisťovaniu „cenovej ponuky“ pre odborníkov. Pokiaľ by tam
mal byť aj profesionál – tak náklady na jeho činnosť budú v tomto prípade podliehať
schváleniu rozpočtového opatrenia MsZ.
- Žiadosť HK pre MsÚ: - (10.12.2020) - (Primátor) Žiadam upresniť ako prebieha plnenie
tohto uznesenia,

-

Na predloženú žiadosť HK do 12,00 hod. 16.12.2020 nebolo zo strany primátora
reagované. Konštatujem porušenie zákona: zákona č. 357/2015 Z.z. O Finančnej
kontrole a audite a to § 21, odseku 3),písm. b, c), (Kontrolovaná osoba je povinná
predložiť vo vyžiadanej lehote buď doklady alebo stanoviská týkajúce sa predmetu
kontroly, poskytnúť súčinnosť oprávnenej osobe) ako aj § 20, odseku 2), písm. a),b)
(Oprávnenia kontrolného orgánu)

Uznesenie č. 10-MsZ/2020-9/a
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
že prenájom nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Veľký Meder uvedených v zmluve o nájme
poľnohospodárskych pozemkov č. RSMM 1751/2014 v bode I. predmet nájmu je možný len na
základe súhlasu Mestského zastupiteľstva a za podmienok určených Mestským zastupiteľstvom.
- Stanovisko MsÚ (mail. 13.11.2020) – bez úpravy
Uznesenie – splnené, Stanovisko MsÚ: podmienky určené v zásadách hospodárenia majetku mesta
Stanovisko HK (16.11.2020): - Zásady hospodárenia s majetkom mesta schvaľuje MsZ.
Ak je v uznesení MsZ schválené precizovanie akéhokoľvek bodu týkajúceho sa Zásad
hospodárenia, tak je MsÚ povinný sa riadiť týmto precizovaným uznesením.

Uznesenie č. 10-MsZ/2020-10/a
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
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zámer predaja 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. 55 –
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 240 m2 a rodinný dom so súpisným číslom
507, 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 mestské zastupiteľstvo rozhodne
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Primátor mesta – VETO
- Stanovisko MsÚ (mail. 13.11.2020) – bez úpravy
Stanovisko MsÚ: neboli dodržané formálne povinnosti osobitného zreteľa, zmysle § 9a písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
Stanovisko HK (16.11.2020): - v odvolávke primátora na text p. JUDr. Tekeliho je potrebné
opäť vedieť správne interpretovať právny text. Upresnenie postupu: - aj podľa JUDr.Tekeliho.
- Teda POSTUP je nasledovný:
Najprv:
1. schválenie uznesenia obecného zastupiteľstva o spôsobe a zámere (ak to vyplýva zo Zásad
alebo štatútu obce) prevodu vlastníctva z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9 ods. 2
písm. a) z. 138/1991
, až po tomto kroku
2. zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva z dôvodu hodného osobitného zreteľa minimálne
na 15 dní podľa§ 9a ods. 8 písm. e) z. 138/1991
a následne
3. schválenie prevodu vlastníctva uznesením obecného zastupiteľstva uznesením obecného
zastupiteľstva z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) z. 138/1991
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov - je pritom irelevantné, či sa to zrealizuje dvoma
samostatnými uzneseniami (prvým sa schváli dôvod hodný osobitného zreteľa a druhým sa schváli
samotný prevod) alebo sa to zrealizuje jedným uznesením (kde je výslovné uvedenie, v čom dôvod
hodný osobitného zreteľ spočíva+ schválenie samotného prevodu)
to znamená že:
Prevod vlastníctva z dôvodu hodného osobitného zreteľa vyžaduje prerokovanie na dvoch
zasadnutiach obecného zastupiteľstva ak to vyplýva zo Zásad alebo Štatútu obce:
• na prvom z nich sa rozhodne o tomto spôsobe a zámere prevodu vlastníctva;
• potom nasleduje povinné zverejnenie zámeru;
• až po zverejnení nasleduje samotné schválenie prevodu vlastníctva z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
Stanovisko HK (10.12.2020): Veto potvrdené na zasadnutí MsZ, č- 11-2020-16/a zo dňa
18.11.2020):

Uznesenie č. 10-MsZ/2020-11/a
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
1. že prenájom nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Veľký Meder uvedených v zmluve o nájme
poľnohospodárskych pozemkov č. RSMM 20528/2014 v bode I. predmet nájmu je možný len na
základe súhlasu Mestského zastupiteľstva a za podmienok určených Mestským zastupiteľstvom
2. vytýčenie a následný zápis do katastra nehnuteľností plochy parcely potrebnej k realizácii
predĺženia cyklotrasy Veľký Meder - Veľký Meder časť Ižop podľa odsúhlaseného plánu
investícií z r. 2019, ktorá následne nemôže byť predmetom nájmu týkajúcich sa nehnuteľností
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3. vypracovať zámer na prenájom nehnuteľností uvedených podľa bodov 1 a 2 tohto uznesenia
pre žiadateľa Poľnohospodárske družstvo Sokolce za sumu 140 Eur/ha/rok a to s odvolaním sa
na ustanovenia zákona 504/2003 Z.z. v aktuálnom znení a následne vyvesiť zámer na úradnú
tabuľu mesta Veľký Meder v lehote najneskôr 15 dní pred nasledujúcim riadnym zasadnutím
MsZ.
Primátor mesta – VETO
- Stanovisko MsÚ (mail. 13.11.2020) – bez úpravy
K bodu 1/ Uznesenie – splnené, Stanovisko MsÚ: podmienky určené v zásadách hospodárenia
majetku mesta
K bodu 2/ Uznesenie – plnenie prebieha Stanovisko MsÚ: Úrad viackrát predložil rozpočtové
opatrenie na vyčlenenie finančného prostriedku na projektové dokumentácie. PD určí polohu aj
rozlohu cyklotrasy.
K bodu 3/ Stanovisko MsÚ: zmluva bola vypovedaná na základe podmienok a je ukončená na
základe ustanovenia zákona č. 504/2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov.
- Stanovisko HK (16.11.2020): - dôvody veta neboli relevantné - priebeh bude sledovaný
Stanovisko HK (10.12.2020): Veto potvrdené na zasadnutí MsZ, č- 11-2020-16/a zo dňa
18.11.2020): - poznámka HK: Prehľad zmien pri nájme poľnohospodárskych pozemkov od 1.
mája 2018. Zákon 504/2003 Z.Z. v z.n.p.
(§12, odsek 4)
Zmeny v ukončení zmluvných vzťahov. - Pre prípady užívania pozemku bez nájomnej zmluvy bude
určená lehota na vrátenie pozemku vlastníkovi, a to do 30 dní po zbere úrody, ak sa úroda
nezakladala do konca kalendárneho roka, v ktorom už zmluva o nájme nebola platná, teda pre ktorý
nebola uzatvorená. Ak však užívateľ daného poľnohospodárskeho pozemku navrhne nový text zmluvy
vlastníkovi a ten ho do dvoch mesiacov ani neodmietne a ani nevyzve nájomcu na vrátenie
pozemku, vzniká medzi týmito osobami zmluva priamo zo zákona, a to na dobu neurčitú. Okamih
vzniku zmluvy sa viaže na deň uplynutia danej dvojmesačnej lehoty odo dňa doručenia návrhu novej
nájomnej zmluvy. Ak by však prenajímateľ už uzatvoril novú nájomnú zmluvu s treťou osobou v tomto
období, je platná práve táto zmluva a mechanizmus vzniku zmluvného vzťahu priamo zo zákona sa
neuplatní.
§13, odsek 2)

Nájomca má však právo na prednostný nájom ním užívaného pozemku. Zákon predpokladá
všeobecnú definíciu tak, že v prípade, ak nájomca riadne a včas plní svoje záväzky zo
zmluvy, má právo na prednostné uzavretie novej nájomnej zmluvy na pozemok, ktorý
nájomca doteraz užíval, a to za nájomné v obvyklej výške. Je však dôležité zohľadniť osobitné
situácie, ktoré podľa nového znenia (účinné od 1. mája 2018) môžu nastať a sú obsiahnuté
v znení § 13 ods. 2 zákona. Zároveň v prípade, že nájomca najskôr rok a najneskôr dva
mesiace pred uplynutím času, na ktorý bol nájom dohodnutý, doručí preukázateľným
spôsobom prenajímateľovi návrh novej nájomnej zmluvy, a ak prenajímateľ do dvoch
mesiacov odo dňa doručenia návrhu neodmietne tento návrh nájomnej zmluvy z niektorého z
dôvodov uvedených v § 13 ods. 2 (tie, na ktoré už vyššie odkazujeme, avšak v znení účinnom
od 1. mája 2018) alebo z dôvodu, že navrhnutá výška nájomného nie je v obvyklej výške,
vznikne nájomný vzťah za podmienok uvedených v návrhu zmluvy. Čo inak vyjadrené
znamená, že vzniká medzi prenajímateľom a nájomcom, ak sa splnia vecné a časové
podmienky vyššie uvedené, priamo zo zákona nový nájomný vzťah.
Uznesenie č. 10-MsZ/2020-12/a
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
žiada
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primátora mesta predložiť finančný výkaz rozpočtu za 3. kvartál 2020 spolu so všetkým
rozpočtovým opatrením za obdobie január- september.
Žiadosť HK pre MsÚ: (4.11.2020)-(Primátor)- Žiadam upresniť kedy bude/bol finančný
výkaz predložený v súlade s uznesením MsZ.(Mal byť vypracovaný MsÚ do 1.11.2020)
- Stanovisko MsÚ (mail. 13.11.2020) – bez úpravy
Uznesenie – nesplnené Stanovisko MsÚ: Nebolo možné splniť v zmysle zákona o obecnom zriadení,
nakoľko uznesenie bolo podpísané na 10. deň.
Stanovisko HK (16.11.2020): Otázka HK nebola položená či uznesenie bolo alebo nebolo splnené.
Otázka znela „kedy“ bude výkaz predložený.
- Žiadosť HK pre MsÚ: (10.12.2020)-(Primátor)- Žiadam upresniť kedy bude/bol finančný
výkaz predložený v súlade s uznesením MsZ.(Mal byť vypracovaný MsÚ do 1.11.2020)
-

-

Na predloženú žiadosť HK do 12,00 hod. 16.12.2020 nebolo zo strany primátora
reagované. Konštatujem porušenie zákona: zákona č. 357/2015 Z.z. O Finančnej
kontrole a audite a to § 21, odseku 3),písm. b, c), (Kontrolovaná osoba je povinná
predložiť vo vyžiadanej lehote buď doklady alebo stanoviská týkajúce sa predmetu
kontroly, poskytnúť súčinnosť oprávnenej osobe) ako aj § 20, odseku 2), písm. a),b)
(Oprávnenia kontrolného orgánu)

Uznesenie č. 10-MsZ/2020-13/a
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve medzi Mestom Veľký Meder a spoločnosťou
Transbeton plus, s.r.o., Mlynská 2, Veľký Meder, IČO 36249131 o prevedení stavby „IBVOkočská cesta II – Veľký Meder, SO-02 Komunikácie a spevnené plochy“ a parcely č.
4676/729 o celkovej výmere 502 m2, nachádzajúceho v katastrálnom území Veľký Meder,
vedený v registri „C“ KN Katastrálneho odboru Okresného úradu Dunajská Streda na LV č.
3156, druh pozemku: orná pôda do vlastníctva Mesta Veľký Meder za symbolickú cenu 1,Euro.
-

-

-

Žiadosť HK pre MsÚ: (4.11.2020) - (Prednosta) Žiadam upresniť ako prebieha plnenie
tohto uznesenia, v prípade neplnenia uviesť dôvody neplnenia.
Či už prebieha príprava zmluvy?
Stanovisko MsÚ (mail. 13.11.2020) – bez úpravy
Uznesenie – plnenie prebieha Stanovisko MsÚ: Bola žiadosť odoslaná na dodanie kompletnej
PD.
Stanovisko HK (16.11.2020): - priebeh bude sledovaný
Žiadosť HK pre MsÚ: (10.12.2020) - (Primátor) Žiadam upresniť ako prebieha plnenie
tohto uznesenia, v prípade neplnenia uviesť dôvody neplnenia.
Či už prebieha príprava zmluvy, či už zmluva bola podpísaná?

Na predloženú žiadosť HK do 12,00 hod. 16.12.2020 nebolo zo strany primátora
reagované. Konštatujem porušenie zákona: zákona č. 357/2015 Z.z. O Finančnej
kontrole a audite a to § 21, odseku 3),písm. b, c), (Kontrolovaná osoba je povinná
predložiť vo vyžiadanej lehote buď doklady alebo stanoviská týkajúce sa predmetu
kontroly, poskytnúť súčinnosť oprávnenej osobe) ako aj § 20, odseku 2), písm. a),b)
(Oprávnenia kontrolného orgánu)

Uznesenie č. 10-MsZ/2020-13/b
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
žiada
primátora Mesta Veľký Meder, aby v zmluve o budúcej zmluve o prevode vlastníckych práv
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medzi Mestom Veľký Meder a spoločnosťou Transbeton plus, s.r.o., Mlynská 2, Veľký
Meder, IČO 36249131 k nehnuteľnostiam vyšpecifikovaných v bode a) tohto uznesenia určil,
že zmluva o prevode vlastníckych práv bude uzatvorená len za podmienky, ak budú
predmetné nehnuteľnosti riadne skolaudované a bude im udelené povolenie na užívanie
stavby.
Žiadosť HK pre MsÚ: (4.11.2020) - (Primátor) Žiadam upresniť ako prebieha plnenie tohto
uznesenia, v prípade neplnenia uviesť dôvody neplnenia.
- Doplnenie zmluvy o podmienku v súlade so schváleným Uznesením.
- Stanovisko MsÚ (mail. 13.11.2020) – bez úpravy
Uznesenie – plnenie prebieha
- Stanovisko HK (16.11.2020): - priebeh bude sledovaný
- Žiadosť HK pre MsÚ: (10.12.2020) - (Primátor) Žiadam upresniť ako prebieha plnenie
tohto uznesenia, v prípade neplnenia uviesť dôvody neplnenia.
- Doplnenie a podpis zmluvy s podmienkou v súlade so schváleným Uznesením.
-

-

Na predloženú žiadosť HK do 12,00 hod. 16.12.2020 nebolo zo strany primátora
reagované. Konštatujem porušenie zákona: zákona č. 357/2015 Z.z. O Finančnej
kontrole a audite a to § 21, odseku 3),písm. b, c), (Kontrolovaná osoba je povinná
predložiť vo vyžiadanej lehote buď doklady alebo stanoviská týkajúce sa predmetu
kontroly, poskytnúť súčinnosť oprávnenej osobe) ako aj § 20, odseku 2), písm. a),b)
(Oprávnenia kontrolného orgánu)

Uznesenie č. 10-MsZ/2020-16/a
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
zámer predaja nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Veľký Meder, obec
Veľký Meder, vedenej Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor na LV č. 2287,
a to: novovytvoreného pozemku registra C-KN parc.č. 672/2 druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 12 m2, za kúpnu cenu podľa platného nariadenia mesta z dôvodu
dodatočného majetkovoprávneho usporiadania pozemku.
-

-

Žiadosť HK pre MsÚ: (4.11.2020) - (Prednosta) Žiadam upresniť ako prebieha príprava
smerujúca k plneniu tohto uznesenia.
Stanovisko MsÚ (mail. 13.11.2020) – bez úpravy
Uznesenie – plnenie prebieha Stanovisko MsÚ: bude predložený návrh na odpredaj na ďalšie
zasadnutie MsZ.
Stanovisko HK (16.11.2020): - priebeh bude sledovaný
Žiadosť HK pre MsÚ: (10.12.2020) - (Primátor) Žiadam upresniť ako prebieha príprava
smerujúca k plneniu tohto uznesenia.

Na predloženú žiadosť HK do 12,00 hod. 16.12.2020 nebolo zo strany primátora
reagované. Konštatujem porušenie zákona: zákona č. 357/2015 Z.z. O Finančnej
kontrole a audite a to § 21, odseku 3),písm. b, c), (Kontrolovaná osoba je povinná
predložiť vo vyžiadanej lehote buď doklady alebo stanoviská týkajúce sa predmetu
kontroly, poskytnúť súčinnosť oprávnenej osobe) ako aj § 20, odseku 2), písm. a),b)
(Oprávnenia kontrolného orgánu)

Uznesenie č. 10-MsZ/2020-17/a
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
zámer predaja nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Veľký Meder obec
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Veľký Meder, vedenej Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor na LV č. 2287,
a to: novovytvoreného pozemku registra C-KN parc.č. 672/3 druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 50m2; za kúpnu cenu podľa platného nariadenia mesta z dôvodu
dodatočného majetkovoprávneho usporiadania pozemku.
-

-

Žiadosť HK pre MsÚ: (4.11.2020) - (Prednosta) Žiadam upresniť ako prebieha príprava
smerujúca k plneniu tohto uznesenia.
Stanovisko MsÚ (mail. 13.11.2020) – bez úpravy
Uznesenie – plnenie prebieha Stanovisko MsÚ: bude predložený návrh na odpredaj na ďalšie
zasadnutie MsZ.
Stanovisko HK (16.11.2020): - priebeh bude sledovaný
Žiadosť HK pre MsÚ: (10.12.2020) - (Primátor) Žiadam upresniť ako prebieha príprava
smerujúca k plneniu tohto uznesenia.

Na predloženú žiadosť HK do 12,00 hod. 16.12.2020 nebolo zo strany primátora
reagované. Konštatujem porušenie zákona: zákona č. 357/2015 Z.z. O Finančnej
kontrole a audite a to § 21, odseku 3),písm. b, c), (Kontrolovaná osoba je povinná
predložiť vo vyžiadanej lehote buď doklady alebo stanoviská týkajúce sa predmetu
kontroly, poskytnúť súčinnosť oprávnenej osobe) ako aj § 20, odseku 2), písm. a),b)
(Oprávnenia kontrolného orgánu)

Uznesenie č. 10-MsZ/2020-18/a
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
zámer predaja nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Veľký Meder obec
Veľký Meder, vedenej Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor na LV č. 2287,
a to: novovytvoreného pozemku registra C-KN parc.č. 672/4 druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 45m2 a LV č. 5445 a to: novovytvoreného pozemku registra C-KN parc.č.
104/2 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2, za kúpnu cenu podľa
platného nariadenia mesta z dôvodu dodatočného majetkovoprávneho usporiadania pozemku.
-

-

Žiadosť HK pre MsÚ: (4.11.2020) - (Primátor) Žiadam upresniť ako prebieha príprava
smerujúca k plneniu tohto uznesenia.
Stanovisko MsÚ (mail. 13.11.2020) – bez úpravy
Uznesenie – plnenie prebieha Stanovisko MsÚ: bude predložený návrh na odpredaj na ďalšie
zasadnutie MsZ.
Stanovisko HK (16.11.2020): - priebeh bude sledovaný
Žiadosť HK pre MsÚ: (10.12.2020) - (Primátor) Žiadam upresniť ako prebieha príprava
smerujúca k plneniu tohto uznesenia.

Na predloženú žiadosť HK do 12,00 hod. 16.12.2020 nebolo zo strany primátora
reagované. Konštatujem porušenie zákona: zákona č. 357/2015 Z.z. O Finančnej
kontrole a audite a to § 21, odseku 3),písm. b, c), (Kontrolovaná osoba je povinná
predložiť vo vyžiadanej lehote buď doklady alebo stanoviská týkajúce sa predmetu
kontroly, poskytnúť súčinnosť oprávnenej osobe) ako aj § 20, odseku 2), písm. a),b)
(Oprávnenia kontrolného orgánu)

UZNESENIE č. 11-MsZ/2020 zo dňa 20.11.2020
Uznesenie č. 11-MsZ/2020-5/a
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
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predaj nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Veľký Meder, obec Veľký Meder,
vedenej Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor na LV č. 2287, a to: novovytvoreného
pozemku registra C-KN parc.č. 672/2 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2
Judite Tánczos Borosovej nar: 06. 08. 1982 bytom: Kúpeľná 1781/19, 932 01 Veľký Meder za kúpnu
cenu podľa platného nariadenia mesta, t.j. 120€ z dôvodu dodatočného majetkovoprávneho
usporiadania pozemku.
-

Žiadosť HK pre MsÚ: (10.12.2020) - (Primátor) Žiadam upresniť ako prebieha príprava
smerujúca k plneniu tohto uznesenia.

-

Na predloženú žiadosť HK do 12,00 hod. 16.12.2020 nebolo zo strany primátora
reagované. Konštatujem porušenie zákona: zákona č. 357/2015 Z.z. O Finančnej
kontrole a audite a to § 21, odseku 3),písm. b, c), (Kontrolovaná osoba je povinná
predložiť vo vyžiadanej lehote buď doklady alebo stanoviská týkajúce sa predmetu
kontroly, poskytnúť súčinnosť oprávnenej osobe) ako aj § 20, odseku 2), písm. a),b)
(Oprávnenia kontrolného orgánu)

Uznesenie č. 11-MsZ/2020-6/a
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
predaj nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Veľký Meder obec Veľký Meder,
vedenej Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor na LV č. 2287, a to: novovytvoreného
pozemku registra C-KN parc.č. 672/3 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 50m2
Robertovi Tarcsimu nar: 31. 10. 1976, bytom: ul. J. Gagarina č. 1583/11 za kúpnu cenu podľa platného
nariadenia mesta, t.j. 500€ z dôvodu dodatočného majetkovoprávneho usporiadania pozemku.
-

Uznesenie – splnené. Zmluva bola podpísaná (9.12.2020)
Detail zmluvy číslo 20705/2020 | register zmlúv, objednávok a faktúr (rzof.sk)

Uznesenie č. 11-MsZ/2020-7/a
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
predaj nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Veľký Meder obec Veľký Meder,
vedenej Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor na LV č. 2287, a to: novovytvoreného
pozemku registra C-KN parc.č. 672/4 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 45m2 a LV
č. 5445 a to: novovytvoreného pozemku registra C-KN parc.č. 104/2 druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 14 m2,Ing. Štefanovi Véghovi a nar: 02. 09. 1949, bytom: Lesná 2134/100, 932
01 Veľký Meder a manželke Kláre Véghovej nar: 12. 06. 1950, bytom: Lesná 1583/11, 932 01 Veľký
Meder za kúpnu cenu t.j. 590€ podľa platného nariadenia mesta z dôvodu dodatočného
majetkovoprávneho usporiadania pozemku.
-

Žiadosť HK pre MsÚ: (10.12.2020) - (Primátor) Žiadam upresniť ako prebieha príprava
smerujúca k plneniu tohto uznesenia.

-

Na predloženú žiadosť HK do 12,00 hod. 16.12.2020 nebolo zo strany primátora
reagované. Konštatujem porušenie zákona: zákona č. 357/2015 Z.z. O Finančnej
kontrole a audite a to § 21, odseku 3),písm. b, c), (Kontrolovaná osoba je povinná
predložiť vo vyžiadanej lehote buď doklady alebo stanoviská týkajúce sa predmetu
22

kontroly, poskytnúť súčinnosť oprávnenej osobe) ako aj § 20, odseku 2), písm. a),b)
(Oprávnenia kontrolného orgánu)
Uznesenie č. 11-MsZ/2020-8/a
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
zámer prenájmu nebytových priestorov č. 2.11 vo výmere 18,35 m 2 a č. 2.12 vo výmere 27,50 m2
v nehnuteľnosti vedenej Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor v katastrálnom území
Veľký Meder, na LV č. 2287, parc. č. 3028 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria ako
administratívna budova so súpisným číslom 1989, nachádzajúca sa na adrese Nám. Mládeže, 932 01
Veľký Meder z dôvodu využívania na podnikateľské činnosti. Dĺžka nájmu sa určuje na dobu neurčitú.
-

Súvisí s 11-MsZ/2020-9/a (viď. Nižšie)

Uznesenie č. 11-MsZ/2020-9/a
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
prenájom nebytových priestorov č. 2.11 vo výmere 18,35 m2 a č. 2.12 vo výmere 27,50 m2
v nehnuteľnosti vedenej Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor v katastrálnom území
Veľký Meder, na LV č. 2287, parc. č. 3028 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria ako
administratívna budova so súpisným číslom 1989, nachádzajúca sa na adrese Nám. Mládeže, 932 01
Veľký Meder Gabrielovi Buzgóovi IČO: 53 123 085 DIČ: 1081535752 Kurtaserská 1160/4932 01
Veľký Meder z dôvodu využívania na podnikateľské činnosti. Dĺžka nájmu sa určuje na dobu neurčitú.
Uznesenie – splnené. Nájomná zmluva bola podpísaná (3.12.2020)
Detail zmluvy číslo 20666/2020 | register zmlúv, objednávok a faktúr (rzof.sk)

Uznesenie č. 11-MsZ/2020-10/a
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
zmenu uznesenia č. 8-MsZ/2020-7/b, zo dňa 04.09.2020 a to nasledovne: predaj nehnuteľností
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Veľký Meder, vedených v registri E-KN Okresného úradu
Dunajská Streda – katastrálny odbor na LV č. 5445, parc. č. 11254/3 - druh pozemku zastavaná plocha
na nádvorie vo výmere 98 m2 Jurajovi Cséfalvay rod. Cséfalvay, nar. 12. 02. 1952,bytom Veľký Meder,
ul. Petőfiho č. 1056/2 v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Irene Cséfalvayovej rod. Beluczovej,
nar. 15. 05. 1958, bytom Veľký Meder, ul. Petőfiho č. 1056/2 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€ 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.
Uznesenie – splnené. Dodatok bol podpísaný (1.12.2020)
Detail zmluvy číslo 20652/2020 | register zmlúv, objednávok a faktúr (rzof.sk)
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Uznesenie č. 11-MsZ/2020-14/a
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
Predloženie žiadosti o podporu formou dotácie na rok 2021 pre projekt s názvom „Kanalizácia Ižop“1 etapa v zmysle špecifikácií činnosti podpory na rok 2021 Environmentálneho fondu ,
písm.B. Oblasť : OCHRANA A VYUŽÍVANIE VÔD, činnosť BK2c Čistenie odpadových vôd
v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov rozostavanosť do 60,00%.
Maximálna miera podpory formou dotácie je 95 %z oprávnených nákladov projektu pri dodržaní
podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania z vlastných zdrojov mesta z oprávnených nákladov
projektu.
Celkové oprávnené výdavky projektu:
Maximálna výška žiadaného príspevku:
Spolufinancovanie projektu 5%:

526 315,79 EUR
500 000,00 EUR
26 315,79 EUR

-

Žiadosť HK pre MsÚ: (10.12.2020) - (Primátor) Žiadam upresniť ako prebieha príprava
smerujúca k plneniu tohto uznesenia.

-

Na predloženú žiadosť HK do 12,00 hod. 16.12.2020 nebolo zo strany primátora
reagované. Konštatujem porušenie zákona: zákona č. 357/2015 Z.z. O Finančnej
kontrole a audite a to § 21, odseku 3),písm. b, c), (Kontrolovaná osoba je povinná
predložiť vo vyžiadanej lehote buď doklady alebo stanoviská týkajúce sa predmetu
kontroly, poskytnúť súčinnosť oprávnenej osobe) ako aj § 20, odseku 2), písm. a),b)
(Oprávnenia kontrolného orgánu)

Uznesenie č. 11-MsZ/2020-14/b
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
Všetky finančné výdavky, náklady na poradenstvo , náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním
a predkladaním žiadosti a projektovým riadením ako aj náklady súvisiace s prípravou a vyhotovením
projektovej dokumentácie musia byť schválené mestským zastupiteľstvom pred ich realizáciou,
respektíve pred podpísaním zmluvy o dielo.
- Stanovisko HK (10.12.2020): - priebeh bude sledovaný (uznesenie súvisí s uznesením 11MsZ/2020-14/a
Uznesenie č. 11-MsZ/2020-17/a
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
1.
pozastavenie vydávania mestského časopisu Veľkomederský hlásnik - Nagymegyeri Hírmondó
2.

všetky zostatky finančných prostriedkov z programového bodu č. 2.5 Mestské noviny musia byť
presunuté do prebytku hospodárenia na rok 2020
- Stanovisko HK (10.12.2020): - priebeh bodu č.2 bude sledovaný

Mgr. Albert Nagy
Hlavný kontrolór mesta
16.12.2020 (7.1.2021)
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