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UZNESENIE č. 3-MsZ/2019
zo dňa 27.3.2019

1. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
pracovné predsedníctvo v zložení:

Mgr. Ildikó Laposová, Ing. Gejza Kórósi

2. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
nasledovný program rokovania:

podľa pozmeňovacích návrhov

3. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

volí
Mgr. Ildikó Laposovú za zástupkyňu primátora mesta Veľký Meder

4. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

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

5. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

berie na vedomie
Správu primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta

6. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

berie na vedomie
Správu náčelníka o činnosti Mestskej polície vo Veľkom Mederi v roku 2018
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a/

uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Veľký Meder č. 205 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobými stavebnými odpadmi na území mesta Veľký
Meder

8. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

berie na vedomie
Poradovník investičných akcií mesta Veľký Meder na rok 2019 podľa návrhu
komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia

9. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

berie na vedomie
Prehľad plánovaných kultúrno - spoločenských podujatí Mestského kultúrneho
strediska vo Veľkom Mederi na rok 2019

10. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Zámenu nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Veľký Meder na
Bratislavskej ulici, obec Veľký Meder, novovytvoreného pozemku parc. č. 2167/17
druh pozemku zastavené plochy a nádvoria o výmere 500 m2 vo výlučnom
vlastníctve mesta Veľký Meder za pozemok parc. č. 2167/11 – druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 392 m2 a novovytvorený pozemok parc. č.
2167/18 o výmere 108 m2 vo vlastníctve žiadateľa: Trnavský samosprávny kraj,
Starohájska 10, 917 01 Trnava, v správe Obchodnej akadémie – Kereskedelmi
Akadémia, Bratislavská 38, 932 01 Veľký Meder, IČO: 00 044 351 za účelom
výstavby novej budovy školského internátu v rámci projektu „Školský internát
Obchodná akadémia 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.
Novovytvorený pozemok parc. č. 2167/18 o výmere 108 m2 bol odčlenený od
pozemku č. 2167/12 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a novovytvorený
pozemok parc. č. 2167/17 bol odčlenený od parc. č. 2167/2 druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria geometrickým plánom č. 307/2018 zo dňa 16.09.2018,
ktorý vyhotovil GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova 1089/5, 929 01 Dunajská Streda,
úradne overeným pod číslom 61-2166/2018 dňa 20.09.2018. Žiadateľ sa zaväzuje, že
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2167/11 so súpisným číslom 2498 odstráni na vlastné náklady. Žiadateľ sa zároveň
zaväzuje, že všetky ostatné náklady súvisiace so zámenou a búracími prácami znáša
sám. Zámena pozemkov sa uskutoční bez vzájomného finančného vyrovnania z
dôvodu, že hodnota zamieňaných pozemkov je vzhľadom na ich výmeru a lokalitu
rovnocenná.
Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne:
Na osobitný zreteľ poukazuje skutočnosť, že zámenou pozemkov by sa zlúčili
pozemky jednotlivých vlastníkov a mesto by získalo pozemok, ktorý by tvoril
jednu ucelenú plochu.
b/

schvaľuje
nadobudnutie nehnuteľného majetku do vlastníctva mesta, a to nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v katastrálnom území Veľký Meder, vedenej v registri E KN
Okresného úradu Dunajská Streda – katastrálny odbor na LV č. 5494, parc. č. 988/2,
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 163 m2 formou kúpy, na
základe iniciatívy vlastníkov nehnuteľnosti: Ing. Imrich Fűzik a manž. Ing. Ildikó
Füziková, bytom Labutia 810/2, 932 01 Veľký Meder.
Predmetný pozemok je dlhodobo užívaný ako časť ulice Labutia. Nadobudnutie
predmetného pozemku je vo verejnom záujme, nakoľko je súčasťou verejného
priestranstva, ktoré mesto môže využiť na plnenie svojich úloh pri výkone
samosprávy. Kúpna cena pozemku je vo výške 10 EUR/m2.

c/

schvaľuje
nadobudnutie nehnuteľného majetku do vlastníctva mesta a to nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v katastrálnom území Veľký Meder, vedenej v registri E KN
Okresného úradu Dunajská Streda – katastrálny odbor na LV č. 5496, parc. č. 991/1,
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 a parc. č.991/2, druh
pozemku záhrada o výmere 39 m2 formou kúpy, na základe iniciatívy vlastníka
nehnuteľnosti: Kovács Ladislav, bytom Labutia 812/6, 932 01
Veľký Meder.
Predmetný pozemok je dlhodobo užívaný ako časť ulice Labutia. Nadobudnutie
predmetného pozemku je vo verejnom záujme, nakoľko je súčasťou verejného
priestranstva, ktoré mesto môže využiť na plnenie svojich úloh pri výkone
samosprávy. Kúpna cena pozemku je vo výške 10 EUR/m2.

d/

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 Železničnej ulici
so súpisným číslom 63 postavená na pozemku registra C-KN parcela č. 3093/1 –
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, a to: Miestnosť č. 1.04 – kancelária
o výmere 23,875 m2, miestnosť č. 1.05 – kancelária o výmere 24,375 m2

- 14 a prislúchajúce priestory (m.č. 1.01., 1.02, 1.03, 1.06) ako aj ostatné spoločné
priestory/schodištia, chodby a pod./ nachádzajúce sa v budove.
Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne:
Predmetné nebytové priestory sú vo výlučnom vlastníctve mesta Veľký Meder sú
dlhodobo nevyužívané. O výpožičku nebytových priestorov má záujem Základná
organizácia CSEMADOK 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 zdravotnej starostlivosti, na
vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru
a šport.
e/

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 Železničnej ulici
so súpisným číslom 63 postavená na pozemku registra C-KN parcela č. 3093/1 –
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, a to: Miestnosť č. 1.11 – kancelária
o výmere 24,25 m2, miestnosť č. 1.10 – kuchyňa o výmere 7,00 m2 a prislúchajúce
priestory (m.č. 1.08., 1.09) ako aj ostatné spoločné priestory/schodištia, chodby
a pod./ nachádzajúce sa v budove.
Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne:
Predmetné nebytové priestory sú vo výlučnom vlastníctve mesta Veľký Meder sú
dlhodobo nevyužívané. O výpožičku nebytových priestorov má záujem Klub
turistov „Slimáci“ 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 zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie,
kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport.

f/

schvaľuje
Zámer nadobudnutia nehnuteľného majetku do vlastníctva mesta a to pozemkov
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Veľký Meder, vedených v registri C KN
Okresného úradu Dunajská Streda – katastrálny odbor druh pozemku orná pôda
v celkovej výmere 27822 m2 parc. č.: 4972/10, 4972/13, 4972/14, 4972/16,
4972/19, 4972/21, 4972/24, 4972/28, 4972/29, 4972/30, 4972/31, 4972/32, 4972/33,
4972/36, 4972/37, 4972/38, 4972/39, 4972/40, 4972/41, 4972/42, 4972/43, 4972/45,

- 15 4972/47, 4972/48, 4972/49, 4972/50 a ostatné plochy v celkovej výmere 575 m2,.
parc. č.: 4972/5, 4972/8.
Nadobudnutie predmetného pozemku je vo verejnom záujme, na zabezpečenie
plnenia úloh samosprávy v zmysle ustanovení § 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení.
11. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

neschvaľuje
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

Príjem
1.1
1.1

41
01.1.1
01.1.1.

b/

41
41

Ukazovateľ

292027 Ostatné príjmy
Odmeny zamestnancom mimoprac.
637027 pomeru
625002 Odvody

14000

Rozpočet
po
úprave
+61500
75500

0
51500

+46000
+15500

Zmena
rozpočtu

Rozpočet

46000
67000

neschvaľuje
Rozpočtové opatrenie v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 písm. c) zákona
č.583/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov, konkrétne povolené
prekročenie výdavkov:

Program
1.2

Funkčná
Kód
Položka
klasifikácia zdroja
01.1.2

c/

41

637011

Ukazovateľ
Štúdie, expertízy, posúdky

Rozpočet
20000

Rozpočet
po
úprave
+10000
30000

Zmena
rozpočtu

schvaľuje
Rozpočtové opatrenie v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 písm. c) zákona
č.583/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov, povolené prekročenie
výdavkov:

Program
6.5

Funkčná
Kód
Položka
klasifikácia zdroja
05.1.0

41

637004

Ukazovateľ
Všeobecné služby – likvidácia
nelegálnych skládok

Rozpočet

Zmena
rozpočtu

Rozpočet
po
úprave

0

+30000

30000
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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
klasifikácia zdroja

Program

PFO
11.5

46
06.2.0

e/

46

Ukazovateľ

Rozpočet

454001 Prevod prostriedkov z RF
Rekonšt. vstupnej časti areálu vojnového
717002
Tábora a cintorína vo VM

278948
0

Rozpočet
po
úprave
+10000
288948

Zmena
rozpočtu

+10000

10000

neschvaľuje
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
3.5
3.2
3.3
3.4
10.6
5.4

Funkčná
Kód
Položka
klasifikácia zdroja
01.1.1
01.1.1
01.1.1
01.1.1
08.2.0.
03.2.0.

f/

41
41
41
41
41
41

637001
637005
635006
632003
637004
635004

Ukazovateľ
školenia
Špeciálne služby
Údržba budovy a objektov
Poštové služby
Všeobecné služby-pomníky
Údržba prevádzkových strojov

Rozpočet

Zmena
rozpočtu

2700
4000
21000
8000
1000
6500

+3000
-500
-500
-500
-1000
-500

Rozpočet
po
úprave
5700
3500
20500
7500
0
6000

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 2018 odmenu vo
výške 4,90 % z mesačného platu hlavného kontrolóra za obdobie 12 kalendárnych
mesiacov január až december 2018 ktorá bude vyplatená v najbližšom výplatnom
termíne.

12.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

odvoláva
v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. § 25 odsek 12 delegovaných zástupcov Mesta
Veľký Meder v mestskej školskej rade a v radách škôl a školských zariadení :
Materská škola na nám.B.Bartóka

Bobkovič Ivan
Sziszák Jozef
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Materská škola na Železničnej ulici s VJM

Základná umelecká škola Józsefa Janigu

Základná škola Bélu Bartóka s VJM

Základná škola J.A.Komenského

Centrum voľného času

b/

Bzduchová Liana
Mgr. Árvaiová Ildikó
Földesová Andrea
Polgár Ivan
Nagyová Gabriela
Ing. Dobis Ildikó
Mgr. Kórósi Zalán
Ing. Pongrácz Koloman
Ing. Pongrácz Koloman
MUDr. Vrezgová Alžbeta
Csepi Daniel
Ing. Tánczosová Sylvia
Bobkovič Ivan
Ing. Dobis Ildikó
Sziszák Jozef
Bzduchová Liana
Mgr. Katona Beata
Mgr. Laposová Ildikó
Sziszák Jozef
Bzduchová Liana

určuje
v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. § 25 odsek 4 do jednotlivých školských rád sa
deleguje nasledovný počet členov :
Základná škola Bélu Bartóka s VJM
Základná škola J.A.Komenského
Základná umelecká škola Józsefa Janigu
Materská škola na nám.Bélu Bartóka
Materská škola na Železničnej ulici s VJM
Centrum voľného času

c/

4
4
4
3
3
3

deleguje
v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. § 25 odsek 5 zástupcov Mesta Veľký Meder do
mestskej školskej rady a do rád škôl a školských zariadení :
Materská škola na nám.Bélu Bartóka
Materská škola na Železničnej ulici s VJM

Sziszák Jozef
Bzduchová Liana
Mgr. Keszegh Kamil
PaedDr. Soóky Marián
Ing. Kórósi Gejza
Nagy Karol

- 18 Základná umelecká škola Józsefa Janigu

Základná škola Bélu Bartóka s VJM

Základná škola J.A.Komenského

Centrum voľného času

Ing. Lenče Róbert
Ing. Pongrácz Koloman
Barczi Daniel
Nagy Karol
Barczi Daniel
Mgr. Varga Albin
Ing. Pongrácz Koloman
Mgr. Puskás Attila
Mgr. Rudický Norbert
Sobeková Darina
Sziszák Jozef
Bzduchová Liana
Mgr. Laposová Ildikó
Sziszák Jozef
Bzduchová Liana

13. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

vo l í
na návrh primátora mesta p. Dezidera Kosára, Mostová 86, Veľký Meder za
prísediaceho pre Okresný súd v Dunajskej Strede na volebné obdobie 2019-2022

14. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho
fondu na rok 2019, Oblasť L: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich
verejných budov vrátane zatepľovania, pre projekt s názvom: „Zvyšovanie
energetickej účinnosti budov MsÚ vrátane zatepľovania, časť: SO-02 Budova MsÚ,
Železničná 60/4“, spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov mesta vo výške
najmenej 5% z celkových výdavkov projektu a financovanie prípadných
neoprávnených výdavkov projektu.
Najvyššia výška žiadanej dotácie: max. 200 000,00 Eur,
Min. 5%-né spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov mesta:
10 000,00 Eur.
Celkové výdavky projektu: 210 000,00 Eur

15. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje

- 19 Základné stanovy členov Európskeho zoskupenia územnej spolupráce
ARRABONA a Dohovor o založení Európskeho zoskupenia územnej spolupráce
ARRABONA EGTC, s ich obsahom sa oboznámil a prijíma ich ako záväzné
(v súvislosti so schválením obnovenia členstva Mesta Veľký Meder, Komárňanská
207/9, 932 01 Veľký Meder, IČO: 00305332, DIČ: 2021002082, v Európskom
zoskupení územnej spolupráce ARRABONA EGTC, 9024 Győr, Baross Gábor utca
43., IČO: 30000632-2-08, DIČ: 30000632.)
16. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
zmenu Zásad odmeňovania primátora mesta, hlavného kontrolóra, zástupcu
primátora, poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií mestského
zastupiteľstva a osôb vykonávajúcich občianske obrady v Meste Veľký Meder,
nové znenie čl. 2 a 4 podľa prílohy č. 8

17. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
1.

b/

schvaľuje
1.
2.
3.

.

4.

c/

odvolanie z funkcie konateľa spoločnosti Termál s.r.o. Veľký Meder ku dňu
31. 3. 2019 – JUDr. Tamás Puskás

za konateľa spoločnosti Termál s.r.o. Veľký Meder do 30. 4. 2019
Ing. Tibor Križan
za konateľa spoločnosti TSM Veľký Meder, s.r.o Veľký Meder do 30. 4.
2019 JUDr. Peter Nyílfa
za konateľa spoločnosti Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o. Veľký
Meder do 30. 4. 2019 Mgr. Eva Gulyášová
za konateľa spoločnosti MŠK Veľký Meder s. r. o. do 30. 4. 2019
Csepi Daniel

vyzýva
Primátora mesta Veľký Meder ,aby pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia
obchodných spoločností so 100%-nou majetkovou účasťou Mesta Veľký Meder
vykonal všetky potrebné úkony na dodržanie uznesenia č. 9-MsZ/2018 bod 10. zo
dňa 7.12.2018 mestského zastupiteľstva mesta Veľký Meder.
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vyzýva
Primátora mesta Veľký Meder ,aby pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia v
obchodných spoločnostiach so 100% majetkovou účasťou Mesta Veľký Meder
vyhlásil výberové konanie na obsadenie funkcie konateľa vo všetkých
spoločnostiach mesta.

f/

schvaľuj e
Výberovú komisiu v zložení zo všetkých poslancov mestského zastupiteľstva Veľký
Meder pre výberové konanie na obsadenie funkcie konateľa vo všetkých spoločnosti
so 100%-nou majetkovou účasťou Mesta Veľký Meder.

18. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
zvolanie neplánovaného riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva na deň 17. 4.
2019 o 17 hod. s programovým bodom týkajúcim sa obchodných spoločností so
100%-nou majetkovou účasťou Mesta Veľký Meder, ktoré sa uskutočňí za
prítomnosti konateľov a členov dozorných rád jednotlivých spoločnosti.

19. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

poveruje
primátora mesta Veľký Meder prípravou zabezpečenia služby pre obyvateľov a
podnikateľov mesta Veľký Meder, kde nie je zabezpečené odvádzanie odpadových
vôd verejnou kanalizáciou, kontrolovaného a evidovaného odčerpávania žúmp a
odvozu odpadovej vody s nasledovnými základnými parametrami:
Cena služby pre súkromné domácnosti: 15 EUR/10m3/odvoz
Cena služby pre právnické a fyzické osoby, podnikateľov - skutočné náklady
Odvoz zabezpečiť na odberné miesto s povolením prijímať odpadovú vodu zo žúmp
Zabezpečiť evidenciu počtu a miest odberu.

20. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

poveruje
primátora mesta Veľký Meder na vykonanie potrebných úkonov pre vypracovanie
projektovej dokumentácie predĺženia cyklotrasy a verejného osvetlenia pri cyklotrase
medzi Veľkým Mederom a mestskou časťou Ižop a to určením ceny na
vypracovanie projektovej dokumentácie s právoplatným stavebným povolením
a rozpočtom pre realizáciu uvedeného projektu.
Termín : nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva
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b/

poveruje
primátora mesta Veľký Meder na vykonanie potrebných úkonov pre overenie
aktuálnosti projektovej dokumentácie projektu Realizácia II. etapy parkoviska pri ZŠ
Bélu Bartóka (zadné parkovisko) a následné zabezpečenie právoplatného stavebného
povolenia a rozpočtu pre realizáciu uvedeného projektu.
Termín : nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva

21. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

ukladá
hlavnému kontrolórovi prekontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych
predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami, preverenie súladu všetkých
výdavkov, zmlúv a objednávok s rozpočtovými pravidlami a ostatnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi. Kontrolované obdobie: od 1.10.2018 do 31.3.2019,
v prípade potreby objektívneho zhodnotenia kontrolovaných skutočností aj
predchádzajúce roky. Podať podrobnú a súhrnnú správu do 20. 06. 2019

22. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

zrušuje
uznesenie zo dňa 30.1.2019 v znení: poskytnutie návratnej finančnej výpomoci vo
výške 80000 eur spoločnosti TSM Veľký Medr, s.r.o., IČO 46456201, so sídlom:
Nezábudková 1671/1, 932 01 Veľký Meder na úhradu záväzkov súvisiace s
činnosťou spoločnosti s termínom do konca novembra 2019 s odloženým čerpaním
podľa osobitnej písomnej žiadosti .

23. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

ukladá
odboru výstavby a rozvoja mesta Veľký Meder zadováženie projektovej
dokumentácie na zlepšenie dopravnej situácie na komunikáciách mesta, podľa
návrhu stavebnej komisie zo dňa 13.3.2019 a platného územného plánu mesta Veľký
Meder.

24. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľu je

- 22 Rozpočtové opatrenie v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 písm. c) zákona č.583/2004
Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov, povolené prekročenie výdavkov:
Rozpočet
Zmena
Rozpočet
po
rozpočtu
úprave
635 006 Údržba budov a objektov - MR 1000
+3000
4000

Funkčná
Kód
Program
Položka Ukazovateľ
klasifikácia zdroja
4.5.

08.3.0.
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