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Uznesenia z 8. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 29.9.2021

Uznesenie č. 8-MsZ/2021-1/a
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:

Mgr. Ildikó Laposová, Ing. Gejza Kórósi
Gergő Holényi
primátor mesta

Uznesenie č. 8-MsZ/2021-2/a
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
nasledovný program rokovania:

podľa pozvánky

Gergő Holényi
primátor mesta

Uznesenie č. 8-MsZ/2021-3/a
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Veľký Meder č. 218, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 208 o určení výšky
a spôsobu úhrady príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Veľký Meder
Gergő Holényi
primátor mesta
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Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
zmenu uznesenia č. 7-MsZ/2021-14/b, zo dňa 28.07. 2021 nasledovne: prevod
nehnuteľného majetku v podielovom vlastníctve mesta v podiele 5/16, nachádzajúci
sa v katastrálnom území Veľký Meder, obec Veľký Meder, vedený v registri C KN
Okresného úradu – katastrálny odbor na LV č. 14, parc. č. 3696/161 rodinný dom so
súpisným číslom 253, Kataríne Szabóovej, bytom Sv. Štefana 253/51, 932 01 Veľký
Meder, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorom MsZ rozhodne
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov za kúpnu cenu podľa platného nariadenia
mesta z dôvodu dodatočného majetkovoprávneho usporiadania pozemku.
Gergő Holényi
primátor mesta
Uznesenie č. 8-MsZ/2021-4/b
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
zmenu uznesenia č. 7-MsZ/2021-15/b, zo dňa 28.07. 2021 nasledovne: prevod
nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta a to: pozemok nachádzajúci sa
v katastrálnom území Veľký Meder, vedený v registri E KN Okresného úradu
Dunajská Streda – katastrálny odbor, na LV č. 5445, parc. č. 1257/59 - druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 103 m2, pre Richarda Forró
a manž. Zuzanu, bytom Partizánska 30/36, 932 01 Veľký Meder, ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, o ktorom MsZ rozhodne trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov, za kúpnu cenu 1030 EUR, podľa platného nariadenia mesta z
dôvodu dodatočného majetkovoprávneho usporiadania pozemku.
Gergő Holényi
primátor mesta

Uznesenie č. 8-MsZ/2021-5/a
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
určuje
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nachádzajúci sa v katastrálnom území Veľký Meder, obec Veľký Meder, vedený
v registri C KN Okresného úradu Dunajská Streda – katastrálny odbor, na LV č.
2287, parc. č. 1854/2 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2,
z dôvodu dodatočného majetkovoprávneho usporiadania pozemku.
Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne:
Žiadateľ dlhodobo, od roku 1990, užíva garáž postavenú na predmetnom pozemku.
Prevodom sa pozemok majetkovoprávne usporiada a zároveň predmetný pozemok
nie je pre mesto využiteľný na výkon samosprávnej činnosti v zmysle § 4 zákona
o obecnom zriadení.
Gergő Holényi
primátor mesta
Uznesenie č. 8-MsZ/2021-5/b
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta a to: pozemok nachádzajúci sa
v katastrálnom území Veľký Meder, obec Veľký Meder, vedený v registri C KN
Okresného úradu Dunajská Streda – katastrálny odbor, na LV č. 2287, parc. č.
1854/2 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2, Jurajovi
Vargovi, narodený: 10.09.1979, bytom Ružová 178/1, 932 01 Veľký Meder, ako
prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, o ktorom MsZ rozhodne
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, za kúpnu cenu, podľa platného
nariadenia mesta z dôvodu dodatočného majetkovoprávneho usporiadania pozemku.
Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne:
Žiadateľ dlhodobo, od roku 1990, užíva garáž postavenú na predmetnom pozemku.
Prevodom sa pozemok majetkovoprávne usporiada a zároveň predmetný pozemok
nie je pre mesto využiteľný na výkon samosprávnej činnosti v zmysle § 4 zákona
o obecnom zriadení.
Gergő Holényi
primátor mesta

Uznesenie č. 8-MsZ/2021-6/a
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
určuje
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pozemkov oddelených z pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Veľký
Meder, vedených v registri C-KN Okresného úradu Dunajská Streda – katastrálny
odbor na LV č. 246, v rozsahu nájmu určenom geometrickým plánom č. 7804-0004/2019, vyhotoveným Ing. Jozefom Bizubom dňa 23.08.2019, za cenu určenú
v súlade s vyhláškou MS SR č. 492/2004 Z. z v platnom znení znaleckým posudkom
č. 52/2021 zo dňa 20.04.2021, ktorý vypracoval Ing. František Dudek a to: parc. č.
254/1 – druh pozemku orná pôda vo výmere 485 m2 (diel č.1), 982m2 (diel č. 2),
18m2 (diel č. 5), parc. č. 254/60 – druh pozemku orná pôda vo výmere 53m2 (diel č.
3) , 11m2 (diel č. 7) a parc. č. 254/61 – druh pozemku ostatná plocha vo výmere
18m2 (diel č. 6) pre Slovenskú správu ciest, IVSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05
Bratislava 25, IČO: 00 003 328, za cenu určenú znaleckým posudkom č. 46/2021,
vypracovaným Ing. Františkom Dudekom, Priemyselná ul. č. 5025, 929 01 Dunajská
Streda, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, o ktorom mestské
zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Prenájom sa
uzatvára pre potreby majetkovoprávnej prípravy stavby “Rekonštrukcia križovatiek
na cestách I. triedy, III. Etapa v Trnavskom kraji, I/13 a III/1407Ižop“
Osobitný zreteľ zdôvodňuje skutočnosť, že realizácia predmetnej stavby je vo
verejnom záujme.
Gergő Holényi
primátor mesta
Uznesenie č. 8-MsZ/2021-6/b
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
prenájom
časti pozemkov oddelených z pozemkov
nachádzajúcich sa
v katastrálnom území Veľký Meder, vedených v registri C-KN Okresného úradu
Dunajská Streda – katastrálny odbor na LV č. 246, v rozsahu nájmu určenom
geometrickým plánom č. 7804-00-04/2019, vyhotoveným Ing. Jozefom Bizubom dňa
23.08.2019, za cenu určenú v súlade s vyhláškou MS SR č. 492/2004 Z. z v platnom
znení znaleckým posudkom č. 52/2021 zo dňa 20.04.2021, ktorý vypracoval Ing.
František Dudek a to: parc. č. 254/1 – druh pozemku orná pôda vo výmere 485 m2
(diel č.1), 982m2 (diel č. 2), 18m2 (diel č. 5), parc. č. 254/60 – druh pozemku orná
pôda vo výmere 53m2 (diel č. 3) , 11m2 (diel č. 7) a parc. č. 254/61 – druh pozemku
ostatná plocha vo výmere 18m2 (diel č. 6) pre Slovenskú správu ciest, IVSC
Bratislava, Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25, IČO: 00 003 328, za cenu určenú
znaleckým posudkom č. 46/2021, vypracovaným Ing. Františkom Dudekom,
Priemyselná ul. č. 5025, 929 01 Dunajská Streda, ako prípad hodný osobitného
zreteľa v zmysle §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov. Prenájom sa uzatvára pre potreby majetkovoprávnej
prípravy stavby “Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy, III. Etapa
v Trnavskom kraji, I/13 a III/1407Ižop“

- 12 Osobitný zreteľ zdôvodňuje skutočnosť, že realizácia predmetnej stavby je vo
verejnom záujme.
Gergő Holényi
primátor mesta
Uznesenie č. 8-MsZ/2021-7/a
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
určuje
zámer prenechať majetok mesta do dočasného užívania formou prenájmu
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. 2488/1 - druh
pozemku ostatná plocha vo výmere 1757 m2, parc. č. 2488/2 – druh pozemku
ostatná plocha vo výmere 1660 m2, parc. č. 4676/727 – druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie, vo výmere 127 m2 a parc. č. 4676/728- druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie , vo výmere 118m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov, na realizáciu stavby IBV- Okočská cesta II – Veľký Meder.
Osobitný zreteľ je zdôvodnený tým, že na predmetných pozemkoch sa realizuje
časť stavby IBV – Okočská II – Veľký Meder, ktorou sa prispeje k programu rozvoja
bývania v meste a ktorou sa napomáha pri utváraní vhodných podmienok na bývanie
v meste v zmysle ustanovenia §4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení.
Gergő Holényi
primátor mesta

Uznesenie č. 8-MsZ/2021-7/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. 2488/1 druh pozemku ostatná plocha vo výmere 1757 m2, parc. č. 2488/2 – druh pozemku
ostatná plocha vo výmere 1660 m2, parc. č. 4676/727 – druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie, vo výmere 127 m2 a parc. č. 4676/728- druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie, vo výmere 118m2 pre spoločnosť TRANSBETON PLUS spol.
s r.o., so sídlom Mlynská 2, Veľký Meder,
IČO: 36249131, ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
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trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, na realizáciu stavby IBV- Okočská
cesta II – Veľký Meder.
Osobitný zreteľ je zdôvodnený tým, že na predmetných pozemkoch sa realizuje
časť stavby IBV – Okočská II – Veľký Meder, ktorou sa prispeje k programu rozvoja
bývania v meste a ktorou sa napomáha pri utváraní vhodných podmienok na bývanie
v meste v zmysle ustanovenia §4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení.
Gergő Holényi
primátor mesta
Uznesenie č. 8-MsZ/2021-8/a
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
neurčuje
zámer prenechať majetok mesta do dočasného užívania formou výpožičky
medzimestských autobusov: IVECO CROSSWAY, CBCW3/00/3CB1HM1: výrobné
číslo: VNE6235P60M020087,
EČV: DS839ES a IVECO CROSSWAY,
CBCW3/00/3CB1HM1 výrobné číslo: VNE6235P20M020085, EČV: DS578 ES.
Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne:
Predmet výpožičky tvoria autobusy, ktoré dlhodobo nie sú využívané mestom.
Spoločnosť MŠK Veľký Meder, s.r.o., založená mestom, disponuje licenciou na
prevádzkovanie autobusovej dopravy, a v rámci predmetu činnosti
využije
predmetné vozidlá.
Gergő Holényi
primátor mesta

Uznesenie č. 8-MsZ/2021-8/b
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
neschvaľuje
výpožičku
medzimestských
autobusov:
IVECO
CROSSWAY,
CBCW3/00/3CB1HM1: výrobné číslo: VNE6235P60M020087, EČV: DS839ES
a IVECO
CROSSWAY,
CBCW3/00/3CB1HM1
výrobné
číslo:
VNE6235P20M020085, EČV: DS578 ES pre MŠK Veľký Meder, s.r.o.
v spôsobilom technickom stave na cestnú premávku.
Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne:
Predmet výpožičky tvoria autobusy, ktoré dlhodobo nie sú využívané mestom.
Spoločnosť MŠK Veľký Meder, s.r.o., založená mestom, disponuje licenciou na
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predmetné vozidlá.

využije

Gergő Holényi
primátor mesta
Uznesenie č. 8-MsZ/2021-9/a
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie na zabezpečenie zapojenia sa do projektu „Slávnostné
vysadenie Stromu pokoja“ vo Veľkom Mederi dňa 16. augusta 2021.
Rozpočtové opatrenie je v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 písm. a) zákona
č.583/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov, a to presun rozpočtovaných
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a
celkové výdavky:
Program

Funkčná
Kód
Položka
klasifikácia zdroja

2.2

01.1.1.

41

10.6

08.2.0.

41

Ukazovateľ

633 006 Všeobecný materiál
Reprezentačné
637 036
„Strom pokoja“

Rozpočet
po
úprave
6 000,00 -1 500,00 4 500,00

Schválený Zmena
rozpočet rozpočtu

0,00

1 500,00

1 500,00

Gergő Holényi
primátor mesta
Uznesenie č. 8-MsZ/2021-9/b
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
neschvaľuje
Rozpočtové opatrenie je v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 písm. a) zákona
č.583/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov, a to presun rozpočtovaných
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a
celkové výdavky:
Program

Funkčná
klasifikácia

Kód
zdroja

Položka

6.1.

05.1.0.

41

637 004

Služby – uloženie
odpadu FCC

6.2

05.1.0.

41

637 004

Nakladanie s BRKO

Ukazovateľ

Schválený
rozpočet

Zmena
rozpočtu

Rozpočet po
úprave

176 600,00

16 000,00

160 600,00

33 200,00

16 000,00

49 200,00

Gergő Holényi
primátor mesta
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Uznesenie č. 8-MsZ/2021-9/c
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
neschvaľuje
Rozpočtové opatrenie je v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 písm. a) zákona
č.583/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov, a to presun rozpočtovaných
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a
celkové výdavky:
Program

Funkčná
klasifikácia

Kód
zdroja

Položka

11.1

05.4.0

41

635 006

11.1

05.4.0

41

635 006

Schválený
rozpočet

Ukazovateľ
Údržba budov
a objektov
TSM – kosenie
verejných priestranstiev

Zmena
rozpočtu

Rozpočet po
úprave

30 000,00

20 000,00

10 000,00

80 000,00

20 000,00

100 000,00

Gergő Holényi
primátor mesta

Uznesenie č. 8-MsZ/2021-9/d
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie je v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 písm. a) zákona
č.583/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov, a to presun rozpočtovaných
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a
celkové výdavky:
Program
10.4.
13.4.
13.4.

Funkčná
Kód
Položka
klasifikácia zdroja
08.2.0.
10.2.0.
10.2.0.

41
41
41

Rozpočet
po
úprave
-200,00
0,00
100,00
250,00
100,00
250,00

Schválený Zmena
rozpočet rozpočtu

Ukazovateľ

633 015 Palivá ako zdroj energie
633 006 Všeobecný materiál – KD Ižop
633 016 Reprezentačné – KD Ižop

200,00
150,00
150,00

Gergő Holényi
primátor mesta
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Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie je v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 písm. a) zákona
č.583/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov, a to presun rozpočtovaných
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a
celkové výdavky:
Program

Funkčná
klasifikácia

10.4.
13.4.
13.4.

08.2.0.
10.2.0.
10.2.0.

Kód
Položka
zdroja
41
41
41

Schválený
rozpočet

Ukazovateľ

637 002 Konkurzy, súťaže
633 006 Všeobecný materiál – KD V.M.
633 016 Reprezentačné – KD V.M.

Rozpočet
po
úprave
-500,00
400,00
250,00
850,00
250,00 1 150,00

Zmena
rozpočtu

900,00
600,00
900,00

Gergő Holényi
primátor mesta
Uznesenie č. 8-MsZ/2021-10/a
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
s c h va ľ u j e
návrh Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu v znení prílohy č.2
Gergő Holényi
primátor mesta

Uznesenie č. 8-MsZ/2021-11/a
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
s c h va ľ u j e
súhrnný zápis do kroniky mesta Veľký Meder za rok 2020 v znení prílohy č. 3
Gergő Holényi
primátor mesta
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Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
s c h va ľ u j e
Rozpočtové opatrenie v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona
č.583/2004 Z.z.
v znení neskorších zmien a doplnkov, konkrétne povolené
prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov:

Program

Funkčná Kód
Položka
klasifikácia zdroja
43
43

11.8.
11.8.
11.05.
11.12
11.7.

06.2.0.
06.2.0.
06.2.0.
06.2.0.

06.2.0.

41
43
41
41
41

Ukazovateľ

Rozpočet

Príjem z predaja pozemkov (SR – SSC,
kataster Ižop)
Prijem z predaja kap. aktív
231 (polyfunkčná budova so s.č. 507
a pozemky)
Rekonštrukcia chodníkov - Gagarinová
717 002
ul., Štadiónová ul., Gorkého ul.
Rekonštrukcia chodníkov - Gagarinová
717 002
ul., Štadiónová ul., Gorkého ul.
231 001

717 003 Rekonštrukcia - DHZ Ižop
Rekonštrukcia strešného plášťa
717 002 administratívnej budovy so súpisným
číslom 1989
Parkovacie státia pri Mat. škole kat.
717 003
cirkvi na ul. L. Kovácsa

Zmena
rozpočtu

Rozpočet
po
úprave

0

+31 348 31 348

0

+74 900 74 900

55 880

-55 880

0

0

+106 248 106 248

0

+35 000 35 000

14 120

+6 100

20 220

20 728

+5 272

26 000

Gergő Holényi
primátor mesta
Uznesenie č. 8-MsZ/2021-12/b
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
Vypracovanie projektovej dokumentácie na upokojovanie dopravy a to osadením
stavebných spomaľovacích prahov na ulici Sv. Štefana podľa technického predpisu
TP018. Cieľom vybudovania spomaľovacích prahov je zníženie rýchlosti vozidiel
a tým spojená dosiahnuteľnosť zvýšenia bezpečnosti chodcov a účastníkov cestnej
premávky a hlavne zníženie následkov prípadných dopravných nehôd.
Gergő Holényi
primátor mesta
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Uznesenie č. 8-MsZ/2021-12/c
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona
č.583/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov:
11.8.

06.2.0.

41 717 003

vybudovanie spomaľovacieho prachu
na ul. Sv Štefana

0

+9 508

9 508

Gergő Holényi
primátor mesta
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mgr. Albin Varga
Karol Nagy
--------------------------overovatelia zápisnice

