Materiál na 6. 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 22.02.2021 ktoré boli zaslané
primátorom Hlavnému kontrolórovi (prikladám v nezmenenej podobe) 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 I. polrok 2021 prijatého
Uznesením č.1-MsZ/2021-13/a zo dňa 8.1.2021 bodom č.2. Výkon ďalšej kontroly, 2.1. Kontrola
plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za I. polrok 2021 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.

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)
( Správy za 12/2020, 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021, 5/2021 boli elektronickou poštou zaslané
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 12/2020 bola elektronickou poštou zaslaná poslancom MsZ. Vierohodná správa za
12/2020 bola zaslaná poslancom MsZ až po obdržaní presných podkladov.)
Správy za 2/2021, 3/2021, 4/2021, 5/2021 boli zaslané poslancom MsZ.
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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.
Na základe §28 bod 4. rokovacieho poriadku MsZ vo Veľkom Mederi boli všetky ostatné
interpelácie zodpovedané ústne v rámci programu zasadnutia.

UZNESENIE č. 4-MsZ/2021 zo dňa 12.5.2021
9/c Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
u k l a d á Hlavnému kontrolórovi, podať hlásenie o všetkých rozpočtových opatreniach schválené
primátorom mesta od 21. 5. 2021 týždenne.
Správa bola elektronickou poštou zaslaná poslancom MsZ

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 dátové a elektronické systémy na účet majiteľa.
- Stanovisko MsÚ – právna analýza mesta bola odoslaná OúDS odd ŽP ku kolaudácií a následne bol
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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: (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.
- HK: Na základe telefonickej informácie vedúcej odboru (15.12.2020) z OU odboru ŽP
v Dunajskej Strede k žiadnej zmene v uvedenom prípade nedošlo.
- Žiadosť HK pre MsÚ: (22.2.2021) - (Primátor) Žiadam upresniť ako prebieha plnenie tohto
uznesenia.
-

-

PRIM: častočne splnené – Kolaudácia prebiehá + Uznesenie č. 11-MsZ/2020-14/a
HK: Nie sú známe ďalšie skutočnosti. OÚ stále čaká na kroky mesta v súlade s platnými
zákonmi –na majetkovoprávne vysporiadanie ktoré je podmienkou kolaudácie.
Žiadosť HK pre MsÚ: (28.6.2021) - (Primátor) Žiadam upresniť ako prebieha plnenie tohto
uznesenia.- bez odpovede
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Uznesenia z roku 2020
UZNESENIE č. 8-MsZ/2020 zo dňa 04.9.2020
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 – splnené - HK – RTG je v prevádzke

UZNESENIE č. 10-MsZ/2020 zo dňa 21.10.2020
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 1751/2013 v bode I. predmet nájmu je možný len na
základe súhlasu Mestského zastupiteľstva a za podmienok určených Mestským zastupiteľstvom.
Uznesenie – plnenie prebieha
HK 28.5.2021 – Nakoľko sa objavili nové skutočnosti týkajúce sa zmluvy RSMM 20528/2014 a
RSMM 1751/2013 navrhujem prenájom pozemkov schváliť na ďalšom zasadnutí MsZ.
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
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.
Uznesenie – nesplnené - Primátor mesta – VETO
Veto potvrdené na zasadnutí MsZ, č- 11-2020-16/a zo dňa 18.11.2020): Stiahnuté z rokovanie 4MsZ/2021 12.5.2021.
HK 28.5.2021 – Nakoľko sa objavili nové skutočnosti týkajúce sa zmluvy RSMM 20528/2014 a
RSMM 1751/2013 navrhujem prenájom pozemkov schváliť na ďalšom zasadnutí MsZ.
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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: (22.2.2021) - (Primátor) Žiadam upresniť ako prebieha plnenie tohto
uznesenia.
PRIM: uznesenie priebežne spniá, investor nemá kolaudačné rozhodnuťie
- Žiadosť HK pre MsÚ: (07.5.2021) - (Primátor) Žiadam upresniť ako prebieha plnenie tohto
uznesenia. Bez odpovede.
- Žiadosť HK pre MsÚ: (28.6.2021) - (Primátor) Žiadam upresniť ako prebieha plnenie tohto
uznesenia.- bez odpovede
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
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: (22.2.2021) - (Primátor) Žiadam upresniť ako prebieha plnenie tohto
uznesenia.
PRIM: uznesenie priebežne spniá, investor nemá kolaudačné rozhodnuťie
- Žiadosť HK pre MsÚ: (07.5.2021) - (Primátor) Žiadam upresniť ako prebieha plnenie tohto
uznesenia. Bez odpovede
- Žiadosť HK pre MsÚ: (28.6.2021) - (Primátor) Žiadam upresniť ako prebieha plnenie tohto
uznesenia.- bez odpovede

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.
Uznesenie splnené – zmena bola vykonaná aj v katastri
Uznesenie č. 10-MsZ/2020-17/a
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
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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. 672/3 druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 50m2; za kúpnu cenu podľa platného nariadenia mesta z dôvodu
dodatočného majetkovoprávneho usporiadania pozemku.
Uznesenie splnené – zmena bola vykonaná aj v katastri
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.
Uznesenie splnené – zmena bola vykonaná aj v katastri

UZNESENIE č. 11-MsZ/2020 zo dňa 20.11.2020
Uznesenie č. 11-MsZ/2020-5/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. 672/2 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.
Uznesenia splnené – zmena bola vykonaná aj v katastri

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.
Uznesenie splnené – zmena bola vykonaná aj v katastri
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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:
526 315,79 EUR
Maximálna výška žiadaného príspevku:
500 000,00 EUR
Spolufinancovanie projektu 5%:
26 315,79 EUR
- Žiadosť HK pre MsÚ: (22.2.2021) - (Primátor) Žiadam upresniť ako prebieha plnenie tohto
uznesenia. Bez odpovede.
PRIM: spľnenie prebiehá
- Žiadosť HK pre MsÚ: (07.5.2021) - (Primátor) Žiadam upresniť ako prebieha plnenie tohto
uznesenia. Bez odpovede.
- Žiadosť HK pre MsÚ: (28.6.2021) - (Primátor) Žiadam upresniť ako prebieha plnenie tohto
uznesenia.- bez odpovede
HK – vlastné zisťovanie – žiadosť bola podaná 15.12.2020, Bola doplnená 19.2.2021 a podľa
poslednej informácie sa čaká na hodnotenie žiadosti

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.
- Žiadosť HK pre MsÚ: (22.2.2021) - (Primátor) Žiadam upresniť ako prebieha plnenie tohto
uznesenia.
PRIM: splnenie prebieha
- Žiadosť HK pre MsÚ: (07.5.2021) - (Primátor) Žiadam upresniť ako prebieha plnenie tohto
uznesenia. Bez odpovede.
- Žiadosť HK pre MsÚ: (28.6.2021) - (Primátor) Žiadam upresniť ako prebieha plnenie tohto
uznesenia.- bez odpovede

UZNESENIE č. 12-MsZ/2020 zo dňa 16.12.2020
Uznesenie č. 12-MsZ/2020-12/b
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
podľa ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o majetku obcí“)
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ZÁMER PREDAJA nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta, v katastrálnom území Veľký Meder na
Komárňanskej 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,
(ďalej len ako „Nehnuteľnosti“), a to formou obchodnej verejnej súťaže podľa ustanovenia § 9a
ods. 1 písm. a) Zákona o majetku obcí a ustanovenia § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“).
PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE na predaj Nehnuteľností formou kúpnej
zmluvy nasledovne:
1. Identifikácia vyhlasovateľa: Mesto Veľký Meder
Sídlo: Komárňanská 207, 932 01 Veľký Meder
IČO: 00 305 332
Zastúpené: Gergö Holényi – primátor
Kontaktná osoba: Ing. Denisa Cződör, tel.: 031/5904951, 0905 370 926, email:
denisa.czodor@velkymeder.sk
2. Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže: Nehnuteľnosti
3. Typ zmluvy: Kúpna zmluva
4. Lehota a spôsob predloženia návrhu: - skrátené
5. Podmienky účasti na obchodnej verejnej súťaži: - skrátené
6. Hodnotiace podmienky: - skrátené
1. Kúpna cena – skrátené
2. Kompetentnosť – skrátené
7. Ďalšie podmienky vyhlasovateľa: - skrátené
8. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy: - skrátené
9. Oznámenie výsledku: - skrátené
Vyhlasovateľ oboznámi uchádzačov s výsledkom obchodnej verejnej súťaže písomnou formou
odoslanou účastníkom najneskôr do 5 pracovných dní od vyhodnotenia predložených návrhov
výberovou komisiou.
Uznesenie –VOS neúspešne ukončené.
Stanovisko HK (28.01.2021): - Vyhlásenie VOS bolo na úradnej tabuli zverejnené dňa 15.1.2021
HK: 24.3.2021 prebehlo otváranie obálok - 1 záujemca - nesplnil podmienky, ba naopak kládol si
podmienky – ponuka bola odmietnutá.
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Uznesenie č. 12-MsZ/2020-12/c
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
Podmienky pre tvorbu výberovej komisie
Výberová komisia bude 7 členná, v ktorej budú piati poslanci a dvaja členovia delegovaní z
mestského úradu primátorom mesta. Komisia bude vytvorená najneskôr do konca lehoty na
predkladanie návrhov.
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 viacero uchádzačov získa rovnaký počet bodov, o poradí
hlasuje komisia
o Výberová komisia vyhlási za víťaza ponuku s najvyšším počtom bodov.
Uznesenie –VOS neúspešne ukončené.
Stanovisko HK (28.01.2021): - Vyhlásenie VOS bolo na úradnej tabuli zverejnené dňa 15.1.2021
HK: 24.3.2021 prebehlo otváranie obálok - 1 záujemca nesplnil podmienky, ba naopak kládol si
podmienky – ponuka bola odmietnutá.

Uznesenie č. 12-MsZ/2020-12/d
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
poveruje
mestský úrad aby zabezpečil vykonanie verejnej obchodnej súťaže na základe vypracovaného
znaleckého posudku č. 122/2020 znalca Ing. Ladislav Vaško zo dňa 22.6.2020 .
Uznesenie –VOS neúspešne ukončené.
Stanovisko HK (28.01.2021): - Vyhlásenie VOS bolo na úradnej tabuli zverejnené dňa 15.1.2021
HK: 24.3.2021 prebehlo otváranie obálok - 1 záujemca nesplnil podmienky, ba naopak kládol si
podmienky – ponuka bola odmietnutá.

Uznesenie č. 12-MsZ/2020-12/e
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
uzatvoriť zmluvu s JUDr. Julián Lapšanským, na vypísanie OVS - priemyselný park Veľký
Meder
HK : - Uznesenie – splnené (zmluva bola podpísaná 28.12.2020)
Detail zmluvy číslo 21189/2020 | register zmlúv, objednávok a faktúr (rzof.sk)
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Uznesenia z roku 2021
UZNESENIE č. 1-MsZ/2021 zo dňa 08.1.2021
Uznesenie č. 1-MsZ/2021-5/a
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta, v katastrálnom území Veľký Meder na Kúpeľnej ulici,
mesto Veľký Meder, vedenej Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor na LV č. 2287,
a to: pozemky registra C-KN parc. č. 55, druh pozemku Záhrada o výmere 240 m2, pre žiadateľa "
OBČIANSKE ZDRUŽENIE VIZA " so sídlom Kúpeľná 507/5, 932 01 Veľký Meder, IČO: 50801007,
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.
- Žiadosť HK pre MsÚ: (22.2.2021) - (Primátor) Žiadam upresniť ako prebieha plnenie tohto
uznesenia.
PRIM: spľnenie prebiehá
Uznesenie: - splnené - KZ podpísaná 30.3.2021 (Detail zmluvy číslo 1319/2021 | register zmlúv,
objednávok a faktúr (rzof.sk))
Uznesenie č. 1-MsZ/2021-5/b
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta, v katastrálnom území Veľký Meder na Kúpeľnej ulici, mesto
Veľký Meder, vedenej Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor na LV č. 2287, a to:
Rodinný dom, so súpisným číslom 507, na parc. č. 55 druh stavby „DOM” , pre žiadateľa "
OBČIANSKE ZDRUŽENIE VIZA" so sídlom Kúpeľná 507/5, 932 01 Veľký Meder, IČO: 50801007,
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.
- Žiadosť HK pre MsÚ: (22.2.2021) - (Primátor) Žiadam upresniť ako prebieha plnenie tohto
uznesenia.
PRIM: spľnenie prebiehá
Uznesenie: - splnené
KZ podpísaná 30.3.2021 (Detail zmluvy číslo 1319/2021 | register zmlúv, objednávok a faktúr
(rzof.sk)
Uznesenie č. 1-MsZ/2021-5/c
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
predaj nehnuteľností uvedených v bode a/ a b/ toho uznesenia za sumu 22 600,00 eur určenú
znaleckým posudkom č. 86/2020 zo dňa 15.12.2020, vypracovanú Ing. Jozefom Gerhardtom, ev.č.
znalca 910901
- Žiadosť HK pre MsÚ: (22.2.2021) - (Primátor) Žiadam upresniť ako prebieha plnenie tohto
uznesenia.
PRIM: spľnenie prebiehá
Uznesenie: - splnené KZ podpísaná 30.3.2021 (Detail zmluvy číslo 1319/2021 | register zmlúv,
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objednávok a faktúr (rzof.sk)
Uznesenie č. 1-MsZ/2021-7/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 : pozemok
registra C-KN parc.č. 94/2 druh pozemku: záhrada o výmere 62 m2, Róbertovi Vargovi, narodený: 21.
09. 1990, bytom Orechová ulica 354/18, 932 01 Veľký Meder, za kúpnu cenu t. j. 620 € podľa
platného nariadenia mesta z dôvodu dodatočného majetkovoprávneho usporiadania pozemku
Uznesenie: - KZ podpísaná 17.3.2021 Detail zmluvy číslo 3158/2021 | register zmlúv, objednávok a
faktúr (rzof.sk) – v katastri zatiaľ zmena nebola vykonaná. Plomba vyznačená na základe V-2858/2021
(Kúpna zmluva)

UZNESENIE č. 2-MsZ/2021 zo dňa 10.3.2021

Uznesenie č. 2-MsZ/2021-6/a
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
s c h v a ľ u j e- prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na na 1. NP budovy vedenej v
registri Okresného úradu Dunajská Streda - katastrálny odbor na LV č. 2287 ako BUDOVA
POLIKLINIKY so súpisným číslom 1679 postavená na pozemku registra C-KN parcela č. 4185/1,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 739 m2 , nachádzajúcej sa na adrese
Poľovnícka 1679/41, 932 01 Veľký Meder a to nebytové priestory v celkovej rozlohe 30,52 m2 :
miestnosť č. 2.11 vo výmere 18,38 m2 , miestnosť č. 2.11 vo výmere 6,76 m2 , miestnosť č. 2.13 vo
výmere 5,38 m2, a ostatné spoločné priestory (schodištia, chodby a pod.) nachádzajúce sa v
predmetnej budove pre spoločnosť Medical DS s.r.o. so sídlom Rényska ulica 4220/24, 929 01
Dunajská Streda, IČO: 52810976, za účelom prevádzkovania otorinolaryngologickej ambulancie ako
prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9 písm. c) zákona o majetku obcí v znení neskorších zmien a
doplnkov, o ktorom MsZ rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne:
Uplatnenie ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí v znení neskorších zmien a
doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa je odôvodnený tým, že predmetné priestory sú aj t. č. v
prenájme MUDr. Hedvig Penzinger, v ktorých prevádzkuje otorinolaryngologickú ambulanciu na
základe zmluvy o prenájme nebytových priestorov v zmysle jej dodatkov, došlo však k zmene právnej
formy podnikania žiadateľa zo SZČO na s.r.o.. Žiadateľ o prenájom sa podieľa na plnení
samosprávnej úlohy mesta v zmysle § 4 ods.3 písm. h) pri utváraní a ochrane zdravých podmienok a
zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce, ako aj pri utváraní podmienok na zabezpečovanie
zdravotnej starostlivosti.
Uznesenie: - Splnené.
Zmluva bola podpísaná 18.3.2021 viď.: Detail zmluvy číslo 3966/2021 | register zmlúv, objednávok
a faktúr (rzof.sk)
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Uznesenie č. 2-MsZ/2021-7/a
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
Zámer prenechať majetok mesta do dočasného užívania ako prípad hodný osobitného zreteľa, o
ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, formou
výpožičky nebytového priestoru v nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Veľký Meder,
vedenej v registri C-KN Okresného úradu Dunajská Streda – katastrálny odbor na LV č. 2287 ako
stavba na Štadiónovej ulici so súpisným číslom 2129, vo výmere 114m2 na pozemku registra C-KN
parcela č. 1444/2 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, a iná budova vo výmere 20 m2 pre
Športový klub FIghterBulls, so sídlom Dunajská ulica 111, 932 01 Veľký Meder, IČO: 42401178- 10 Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne: Predmetné nebytové priestory sú vo výlučnom vlastníctve
mesta Veľký Meder sú dlhodobo nevyužívané. O výpožičku nebytových priestorov má záujem
Športový klub FighterBulls na uskutočnenie svojej činnosti a plnenie úloh v zmysle stanov. Osobitný
zreteľ utvrdzuje aj skutočnosť, že predmetná organizácia je súčinná pri plnení úloh samosprávy pri
utváraní a ochrane zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce, pri
ochrane životného prostredia, ako aj utváraní podmienok na zabezpečovanie
Uznesenie: Splnené - Zmluva podpísaná 1.5.2021 Detail zmluvy číslo 9960/2021 | register zmlúv,
objednávok a faktúr (rzof.sk)

Uznesenie č. 2-MsZ/2021-14/a
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
spolufinancovanie projektu s názvom Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bélu
Bartóka vo Veľkom Mederi prekladaného v rámci výzvy Environmentálneho fondu na rok 2021 pre
činnosť L7 Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania
(nehospodárska činnosť) z vlastných zdrojov mesta vo výške minimálne 5% celkových oprávnených
výdavkov projektu, resp. financovanie prípadných neoprávnených výdavkov súvisiacich s
predkladaným projektom z rezervného fondu.
Celkové oprávnené výdavky projektu: 407 972,90 Eur
Výška žiadaného príspevku: 387 574,00 Eur
Spolufinancovanie projektu min. 5%: 20 398,90 Eur - Spolufinancovanie schválené rozpočtovým
opatrením v uznesení č. 2-Msz/2021-14/b zo dňa 10.3.2021
Uznesenie splnené: - Projekt bol podaný 25.2.2021
Uznesenie č. 2-MsZ/2021-19/a
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
s c h v a ľ u j e dotácie z rozpočtu mesta Veľký Meder na rok 2021 podľa prílohy č. 4
Uznesenie: - Plnenie prebieha - HK: - bude sledované ako bude zo strany MsÚ plnené.

UZNESENIE č. 3-MsZ/2021 zo dňa 14.04.2021
Uznesenie č. 3-MsZ/2021-4/a
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
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prenájom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Ižop, obec Veľký Meder, vedenej
Okresný úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor na LV č. 246 a to: pozemok vedený v
registri C KN parc. č. 141/16 - druh pozemku ostatná plocha s poznámkou chránené ložiskové
územie o výmere 2686 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov Ižopskej kultúrnej spoločnosti IQUS – Polgári társulás, so sídlom
Hlavná 1897/62, Veľký Meder, IČO: 42287961, na zapojenie sa do výzvy v oblasti podpory
regionálneho rozvoja a realizáciu projektu „OŽIVENIE MINULOSTI PRE BUDÚCNOSŤ“ revitalizácia zelene za cenu 1,- euro/rok .
Osobitný zreteľ zdôvodňuje skutočnosť, že na predmetnom pozemku sa realizuje projekt s
názvom „OŽIVENIE MINULOSTI PRE BUDÚCNOSŤ“ - revitalizácia zelene, ktorým sa
prispeje k rozvoju a zveľaďovaniu majetku mesta a k revitalizácii zelene v zmysle ustanovenia §4
zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení.
Uznesenie: splnené – zmluva podpísaná 15.4.2021 Detail zmluvy číslo 9332/2021 | register zmlúv,
objednávok a faktúr (rzof.sk)

Uznesenie č. 3-MsZ/2021-4/d
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
prevod hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta a to: sanitárne vozidlo
určené predovšetkým na prevoz pacientov vo vlastníctve mesta Veľký Meder
RENAULT MASTER, farba biela, rok výroby 2006: EČV: DS 180 EO, VIN:
VF1FDBUH635737957, formou Obchodnej verejnej súťaže, v zmysle § 12 VZN
mesta o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v cene min. 3000,- euro .
Uznesenie:
- Žiadosť HK pre MsÚ: (07.5.2021) - (Primátor) Žiadam upresniť ako prebieha plnenie tohto
uznesenia. Bez odpovede.
- Žiadosť HK pre MsÚ: (28.6.2021) - (Primátor) Žiadam upresniť ako prebieha plnenie tohto
uznesenia.- bez odpovede

UZNESENIE č. 4-MsZ/2021 zo dňa 15.05.2021
Uznesenie č. 4-MsZ/2021-3/a
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
zámer výpožičky nehnuteľného majetku mesta v katastrálnom území Veľký Meder, obec Veľký
Meder, vedený Okresným úradom Dunajská Streda, odbor katastrálny, na LV: 2287 a to: pozemky
registra C-K časť parc.č. 1443/1, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 60.297 m2 (okrem detského
ihriska), parc.č. 1448 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 55 m2, , parc č. 1443/15,
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 847 m2 , a stavby: stavba /šatňa/ so súpisným
číslom 2130, nachádzajúca sa na parcele č.1443/3 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 472 m2, stavba nachádzajúca sa na parcele č. 1443/31, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 252 m2 , vrátane stavieb, ktoré nie sú zapísané v katastri nehnuteľnosti, vrátane
všetkých súčastí a príslušenstva ako tribúna, multifunkčné ihrisko v zmysle §9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, o
ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov pre MŠK –
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Thermal Veľký Meder o. z., so sídlom: Komárňanská 207/9, 939 01 Veľký Meder, IČO: 37840827.
Vypožičiavateľ uhradí režijné náklady za služby (elektrina a vodné) súvisiace s predmetom výpožičky
v plnom rozsahu. Osobitný zreteľ zdôvodňuje skutočnosť, že žiadateľ bude využívať predmetné
nehnuteľnosti na plnenie úloh v zmysle stanov. Osobitný zreteľ utvrdzuje aj skutočnosť, že predmetná
organizácia je súčinná pri plnení úloh samosprávy pri utváraní a ochrane zdravých podmienok a
zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce, pri ochrane životného prostredia, ako aj utváraní
podmienok na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť,
záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport.
Uznesenie: Zmluva o výpožičke podpísaná 19.5.2021 Detail zmluvy číslo 10727/2021 | register
zmlúv, objednávok a faktúr (rzof.sk)
Uznesenie č. 4-MsZ/2021-5/a
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta ....týka sa uznesenia viď nižšie
Uznesenie č. 4-MsZ/2021-5/b
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta v katastrálnom území Veľký Meder, obec Veľký
Meder, vedeného Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor na LV č. 2287 a to:
pozemok registra C-KN parcela č. 4676/15 - druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere
16053 m2, parc. č. 4676/459 – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 9715 m2,parc. č.
4676/480 – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 25 m2a parc. č. 4676/481- druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie , vo výmere 9 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa v
zmysle§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce, o ktorom mestské zastupiteľstvo
rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, spoločnosti TRANSBETON PLUS spol. s r. o.,
so sídlom Mlynská 2, Veľký Meder, IČO: 36249131 na realizáciu stavby IBV- Okočská cesta II –
Veľký Meder
Uznesenie: Zmluva bola podpísaná 14.5.2021 Detail zmluvy číslo 10601/2021 | register zmlúv,
objednávok a faktúr (rzof.sk)

Uznesenie č. 4-MsZ/2021-7/a
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi žiada primátora mesta na zavedenie neodkladných opatrení
k odstráneniu nežiadúceho stavu pri vytváraní sa ilegálneho uloženia smetí pri zberných ostrovoch na
území mesta, nedisciplinovanými osobami, namontovaním prenosných alebo pevných kamier,
vyrubením pokút Mestskou políciou alebo zahájením správneho konania voči páchateľom. Mestské
zastupiteľstvo je pripravené schváliť finančné prostriedky pre krytie nákladov k odstráneniu tohoto
nežiadúceho stavu.
Uznesenie:
- Žiadosť HK pre MsÚ: (28.6.2021) - (Primátor) Žiadam upresniť ako prebieha plnenie tohto
uznesenia. – bez odpovede
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UZNESENIE č. 5-MsZ/2021 zo dňa 09.06.2021
Uznesenie č. 5-MsZ/2021-4/a
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
potvrdzuje
v súlade s § 13 ods. 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov tieto uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi alebo ich časti,
ktorých výkon bol v zmysle § 13 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov pozastavený, a to v nasledujúcom znení: Uznesenie Mestského
zastupiteľstva vo Veľkom Mederi č. 4-MsZ/2021-8/a zo dňa 12.5.2021 I. Mestské zastupiteľstvo vo
Veľkom Mederi schvaľuje zmenu Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Veľký
Meder nasledovne: §19 bod č. 5. sa mení nasledovne:
5. Rozpočtové opatrenia, ktoré schvaľuje primátor mesta: - primátor mesta je oprávnený schváliť
rozpočtové opatrenia len zo súhlasom mestského zastupiteľstva
Uznesenie:
- Žiadosť HK pre MsÚ: (28.6.2021) - (Primátor) Žiadam upresniť ako prebieha plnenie tohto
uznesenia.- bez odpovede

Mgr. Albert Nagy
Hlavný kontrolór mesta
28.06.2021
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