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UZNESENIE č. 1-MsZ/2018
zo dňa 14.2.2018

1. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:

Dénes Mikóczy, Mgr. Zalán Kórósi

2. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
nasledovný program rokovania:

podľa pozvánky

3. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva
vo Veľkom Mederi

4. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

berie na vedomie
Správu primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta

5. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za
rok 2017

6. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje

-8Rozpočtové 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

Príjem
1.5

01.1.1

b/

41

111003

41

642001

Ukazovateľ
Výnos z dane z príjmov
Transfery občianskemu združeniu,
nadácií, neinvestičnému fondu

Rozpočet

Rozpočet
po
úprave
+27210 2930372

Zmena
rozpočtu

2903162
93000

+27210

120210

schvaľuje
Rozpočtové opatrenie 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

1.2
1.2

01.1.2
01.1.2

41
41

651002
653002

1.5

01.1.1

41

642001

c/

Ukazovateľ
Splácanie úrokov
Provízie
Transfery občianskemu združeniu,
nadácií, neinvestičnému fondu

Rozpočet

Rozpočet
po
úprave
-2790
24137
-1000
1000

Zmena
rozpočtu

26927
2000
120210

+3790

124000

schvaľuje
poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v roku 2018 podľa prílohy č. 4

7. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Odpredaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Veľký Meder na Podzáhradnej ulici,
obec Veľký Meder, vedenej Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor
na LV č. 5488, a to pozemku registra E-KN parcela č. 918/50 druh pozemku záhrady
o výmere 147 m2 (pozemok registra C-KN parcela č. 686); ako prípad hodný
osobitného zreteľa podľa §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.

b/

schvaľuje
Odpredaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Veľký Meder na Podzáhradnej ulici,
obec Veľký Meder, vedenej Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor
na LV 5488, a to pozemku registra E-KN parc.č. 918/50 druh pozemku záhrady
o výmere 147 m2 v rozsahu vlastníckeho podielu 1/1; pre Roberta Tarcsiho, trvale

-9bytom: J. Gagarina 1583/11, 932 01 Veľký Meder za zníženú kúpnu cenu 10,00
EUR/m2 za účelom dodatočného majetkovoprávneho usporiadania pozemku
v užívaní žiadateľa; 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. Osobitný zreteľ je
zdôvodnený nasledovne: Osobitný zreteľ poukazuje na skutočnosť, že žiadaná
nehnuteľnosť – pozemok je súčasťou oploteného areálu rodinného domu so súp. č.
409 postaveného na pozemku registra C-KN parc. č. 685/2 druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria v užívaní žiadateľa a je bezprostredne priľahlý k pozemku registra
C-KN parc. č. 685/1 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 353 m2.
Vyššie uvedené nehnuteľnosti sú evidované na LV č. 672 pre katastrálne územie
Veľký Meder vo výlučnom vlastníctve žiadateľa. Pozemok tvorí časť dvora
a záhrady. Pozemok je evidovaný na katastrálnej mape ako pozemok registra C-KN
parcela č. 686 druh pozemku záhrady o výmere 147 m2. Kúpna zmluva musí byť
uzatvorená do 14.05.2018.
c/

určuje
Zámenu nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Veľký Meder na LV
č. 2287, a to: pozemku registra E-KN parcela č. 3099 druh pozemku orná pôda
o výmere 12380 m2 (novovytvorený pozemok registra C-KN parcela č. 4942/7), ako
prípad hodný osobitného zreteľa podľa §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.

d/

s chvaľuje
Zámenu nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Veľký Meder na LV
č. 2287, a to: pozemku registra E-KN parcela č. 3099 druh pozemku orná pôda
o výmere 12380 m2 (novovytvorený pozemok registra C-KN parcela č. 4942/7 podľa
GP č. 30079900-3/2018 zo dňa 10.01.2018), vo výlučnom vlastníctve mesta za
pozemky registra C-KN parcela č. 1169/1 druh pozemku ostatné plochy o výmere
113 m2, parcela č. 1169/2 druh pozemku ostatné plochy o výmere 127 m2, parcela č.
1168 druh pozemku záhrady o výmere 485 m2 , zapísané na LV č. 5523 pre
katastrálne územie Veľký Meder vo výlučnom vlastníctve Aloisa Kálnokyho, Horná
1, 946 19 Číčov; parcela č. 4443/2 druh pozemku orná pôda o výmere 253 m2,
parcela č. 4443/3 druh pozemku orná pôda o výmere 360 m2, parcela č. 4443/5 druh
pozemku orná pôda o výmere 1294 m2, parcela č. 4443/6 druh pozemku ostatné
plochy o výmere 992 m2, parcela č. 4445/2 druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria o výmere 689 m2, parcela č. 4445/3 druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria o výmere 756 m2, parcela č. 4445/4 druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria 399 m2, parcela č. 4429/2 druh pozemku ostatné plochy o výmere 78 m2,
parcela č. 4429/3 druh pozemku orná pôda o výmere 311 m2, parcela č. 4430/2 druh
pozemku vodné plochy o výmere 14 m2, parcela č. 4430/3 druh pozemku vodné
plochy o výmere 86 m2, parcela č. 4431/2 druh pozemku vodné plochy o výmere 17
m2, parcela č. 4431/3 druh pozemku vodné plochy o výmere 115 m2, zapísané na LV
č. 3433 pre katastrálne územie Veľký Meder vo výlučnom vlastníctve Marie
Liechtenstein r. Kálnoky, Geretzhof, 3033 Altlengbach, Rakúsko; ako prípad hodný

- 10 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. Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne: zámena
nehnuteľností je v záujme mesta v nadväznosti na skutočnosť, že mesto je členom
Združenia obcí Medzičilizia, 930 08 Čiližská Radvaň 285 a spolufinancuje
investíciu s názvom: Cyklotrasy bez hraníc (SO 309-05 Cesta Ižop – Veľký Meder)/
Kerékpárutak határok nélkül v rámci Programu cezhraničnej spolupráce MR – SR
2007-2013. Podľa ust. 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení je to prípadom hodným osobitného zreteľa, a to vzhľadom na
skutočnosť, že podľa ust. §4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení mesto Veľký Meder pri výkone samosprávy utvára a chráni zdravé
podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, chráni životné
prostredie, ako aj utvára podmienky na telesnú kultúru a šport, vykonáva investičnú
činnosť v záujme rozvoja mesta. Hodnota nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta bola
určená ako všeobecná hodnota nehnuteľnosti znaleckým posudkom č. 1/2018 zo dňa
11.01.2018 v sume 7300 eur. Kúpnu cenu nehnuteľností p. Kálnoky a pani
Liechtenstein ako vlastníci nehnuteľností stanovili v rovnakej sume, t.j. zámena
nehnuteľností sa uskutoční bez vzájomného finančného vyrovnania. Na pozemkoch
registra C-KN parc.č. 4445/3-4 viazne vecné bremeno v prospech spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s. pod V-9694/15-246/16 (uloženie
elektroenergetického zariadenia 1x22 kV VN linka č. 1070 na trase Rz Veľký
Meder-V432). Vecné bremeno v prospech Aloisa Kálnokyho r. Kálnoky a Dr. Lindi
Kálnoky r. von Oer evidované pod V-5143/15 -1449/15 bude zrušené. Zámenná
zmluva a zmluva o zrušení vecného bremena musí byť uzatvorená do 14.05.2018.
e/

určuje
Odpredaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Veľký Meder na Sídl. M. Corvina,
obec Veľký Meder, vedenej Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor
na LV 2287, a to pozemku registra C-KN parc.č. 975/1 druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere cca 51 m2 (výmeru upresní geometrický plán); 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.

f/

schvaľuje
Zámer predaja nehnuteľnosti v katastrálnom území Veľký Meder na Sídl. M.
Corvina, obec Veľký Meder, vedenej Okresným úradom Dunajská Streda –
katastrálny odbor na LV 2287, a to pozemku registra C-KN parc.č. 975/1 druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 51 m2 (výmeru upresní
geometrický plán); pre Vojtecha Lászlóa a manželku Anikó r. Balaskóovú, trvale
bytom: Sídl. M. Corvina 1033/47, 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. Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne: pozemok je
súčasťou uzavretého areálu bytového domu so súpisným číslom 1033 na pozemku

- 11 registra C-KN 976/2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a tvorí časť dvora.
Podmienky prevodu podliehajú schváleniu MsZ.
8. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Zvýšenie základného imania spoločnosti TSM Veľký Meder, s.r.o., IČO: 46456201,
so sídlom: Nezábudková 1671/1, 932 01 Veľký Meder jediným spoločníkom
Mestom Veľký Meder, IČO: 00305332, so sídlom Komárňanská 9/207, 932 01
Veľký Meder o sumu 141225 eur s tým, že záväzok na nový peňažný vklad preberá
jediný spoločník Mesto Veľký Meder. Základné imanie spoločnosti sa zvýši zo sumy
513963 eur o sumu 141225 eur na celkovú výšku základného imania 655188 eur.

b/

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, konkrétne povolené
prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov:

Funkčná
Kód
Položka
Ukazovateľ
klasifikácia zdroja
Príjem
46
454001 Prevod prostriedkov z RF
Vklad do základného imania
FO
01.1.2
46
814001 TSM Veľký Meder, s.r.o.

Program

c/

Zmena
rozpočtu
95592 +141225

Rozpočet

0

+141225

Rozpočet
po úprave
236817
141225

schvaľuje
Poskytnutie nenávratnej investičnej dotácie pre spoločnosť Svet zdravia DZS, a.s., IČO:
46 457 461, so sídlom: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice v celkovej hodnote 20.000 eur.
Dotácia je účelovo určená na obstaranie dlhodobého majetku, a to RTG zariadenia na
polikliniku nachádzajúcu sa na adrese: Poľovnícka 1679/41, 932 01 Veľký Meder.

d/

schvaľuje
Rozpočtové opatrenie 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
11.5
11.5

e/

Funkčná
klasifikácia
06.2.0
06.2.0

Kód
zdroja
41
41

Položka
717001
723002

Ukazovateľ
Nové investície z vl. zdrojov
Transfery PO

Zmena
Rozpočet
rozpočtu po úprave
96996
-20000
76996
0
+20000
20000

Rozpočet

schvaľuje
Financovanie schválenej investičnej akcie s názvom: Chodníky z rezervného fondu
mesta, a to v sume 139487 eur.

- 12 f/

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, konkrétne povolené
prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov:

Funkčná
Kód
Položka
Ukazovateľ
klasifikácia zdroja
Príjem
46
454001 Prevod prostriedkov z RF
11.5
06.2.0
46
717002 Chodníky

Program

Zmena
rozpočtu
236817 +139487
0 +139487

Rozpočet

Rozpočet
po úprave
376304
139487

9. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
úverovú ponuku Tatra banky a.s. na dlhodobý splátkový úver vo výške úverového
rámca 6.931.576.-€ s účelom poskytnutia refinancovania balónovej splátky
splátkového úveru č. 713/2009 k 30.06.20118 vo výške 1.406.736.-€, na
financovanie projektu „Vlnový/skokanský bazén a unášajúca rieka“ a na
refinancovanie zostatkov splátkových úverov č. S00529/2014, S01904/2015
a S00720/2017 k 28.02.2018 .

b/

schvaľuje
Vloženie sumy 50 000,- € - v rámci rozdelenia zisku spoločnosti Termál s.r.o. na
sociálny fond spoločnosti

10. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Zmenu Uznesenia č. 10-MsZ/2017 zo dňa 13.12.2017 bod č. 11/a nasledovne:
Predkladanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre rok 2018 v rámci
projektu SFZ "Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry" s názvom
projektu: „Rekonštrukcia šatní a sociálnych miestností futbalového štadiónu Veľký
Meder“ a spolufinancovanie projektu vo výške najmenej 25% z celkových výdavkov
projektu, a financovanie prípadných neoprávnených výdavkov rozpočtu projektu z
rozpočtu mesta.
Celkové náklady projektu: 67338,43 Eur
Spolufinancovanie projektu: 17338,43 Eur
Požadovaná výška dotácie: 50000,00 Eur .
Pôvodné znenie:
Predkladanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre rok 2018 v rámci
projektu SFZ "Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry" s názvom
projektu: „Rekonštrukcia šatní a sociálnych miestností futbalového štadiónu Veľký
Meder“ a spolufinancovanie projektu vo výške najmenej 25% z celkových výdavkov

- 13 projektu, a financovanie prípadných neoprávnených výdavkov rozpočtu projektu z
rozpočtu mesta.
Celkové náklady projektu: 59 049,06 Eur
Spolufinancovanie projektu: 14 763,06 Eur
Požadovaná výška dotácie: 44 286,00 Eur .
b/

schvaľuje
Predloženie žiadosti o grant za účelom realizáciu projektu "Zelená oáza okolo
Komunitného centra" realizovaného v rámci grantového programu „Zelené oázy“,
spolufinancovanie projektu a financovanie realizácie projektu.
Celkové náklady projektu: 4789,70 Eur
Spolufinancovanie projektu: 965,00 Eur
Požadovaná výška dotácie: 3824,70 Eur .

c/

schvaľuje
Zmenu Uznesenia č. 8-MsZ/2015 zo dňa 24.8.2015 bod č. 6 b/ 1. nasledovne: Veta
„Realizáciu obkladania stien WC v sociálnych miestnostiach v hlavnej budove ZŠ B.
Bartóka“ sa nahrádza vetou „Rekonštrukciu chodby na 1. poschodí ZŠ B. Bartóka“.

d/

schvaľuje
Zmenu Uznesenia č. 3-MsZ/2017 zo dňa 24.05.2017 bod č. 12/d nasledovne:
Predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na
rok 2017, vypracovanej na výzvu Úradu vlády SR, a spolufinancovanie projektu z
vlastných zdrojov alebo iných zdrojov, na ktorý je dotácia požadovaná. Názov
projektu: Multifunkčné ihrisko Veľký Meder.
Výška žiadaného FP v sume 40 000,00 Eur.
Spoluúčasť: 7 999,96 Eur,
Celkové náklady projektu: 47 999,96 Eur.
Pôvodné znenie:
Predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na
rok 2017, vypracovanej na výzvu Úradu vlády SR, a spolufinancovanie projektu z
vlastných zdrojov alebo iných zdrojov, na ktorý je dotácia požadovaná. Názov
projektu: Multifunkčné ihrisko Veľký Meder.
Výška žiadaného FP v sume 40 000,00 Eur
Spoluúčasť: 8 000,00 Eur
Celkové náklady projektu: 48 000,00 Eur.

11. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Mgr. Albertovi Nagyovi, hlavnému kontrolórovi Mesta Veľký Meder, v zmysle §18c
ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
za kvalitné vykonávanie pracovných činností v roku 2017 odmenu vo výške 13,50 % z

- 14 mesačného platu hlavného kontrolóra za obdobie 12 kalendárnych mesiacov január až
december 2017, ktorá bude vyplatená v najbližšom výplatnom termíne.

12. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
navýšenie dotácie z rozpočtu mesta v roku 2018 pre MŠK-Thermal Veľký Meder,
n.o. vo výške 27.000,- eur

b/

schvaľuje
navýšenie dotácie z rozpočtu mesta v roku 2018 pre TJ Ižop vo výške 4.000,- eur

13. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

ukladá
hlavnému kontrolórovi doplniť web stránku mesta Veľký Meder materiálom –
Správa hl. kontrolóra o výsledku finančnej kontroly
č : HK/11-FK/DOTÁCIE/MsÚ/MŠK/2016 u MsÚ Veľký Meder.

b/

ukladá
hlavnému kontrolórovi preveriť využitie finančného príspevku zo dňa 30.8.2017
v sume 4 000 eur, určenú na prepravu detí klubu MŠK Veľký Meder. Faktúry za
služby v roku 2017 (preprava) rozposlať mailom všetkým poslancom.
Termín do 21.2.2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JUDr. Samuel Lojkovič
primátor mesta
Mgr. Ildikó Laposová
Ing. Koloman Pongrácz
------------------------------overovatelia zápisnice

