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UZNESENIE č. 3-MsZ/2012
dňa 21.3.2012

1. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
správu hlavnej kontrolórky o plnení uznesení mestského zastupiteľstva

b/

schvaľuje
zmenu uznesenia č. 1-MsZ/2012-16/a zo dňa 1.2.2012 nasledovne :
ukladá
zverejniť zoznam daňových dlžníkov mesta Veľký Meder ( fyzické aj
právnické osoby ) ku dňu 31.12.2011 v zmysle § 52 ods. 2 a 3 zákona č.
563/2009 o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Forma zverejnenia - úradná tabuľa mesta, internetová stránka mesta
T. 31.3.2012
Zodpovedný: Ing. Katarína Bugárová – hlavná kontrolórka mesta

c/

schvaľuje
Správu o plnení uznesenia č. 1-MsZ/2012 - 5/b zo dňa 1.2.2012

d/

schvaľuje
správu primátora mesta o činnosti

2. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta
Veľký Meder

b/

schvaľuje
Dodatok č. 5 k Zásadám odmeňovania poslancov a volených orgánov mesta
Veľký Meder

- 15 c/

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 130 ktorým sa mení
a dopĺňa VZN č . 78 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta
Veľký Meder

3. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

neschvaľuje
Plán hospodárenia Termál s.r.o. Veľký Meder a zámer činnosti na rok 2012

4. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Plán hospodárenia MŠK Veľký Meder, s.r.o. Veľký Meder a zámer činnosti
na rok 2012

b/

poveruje
MŠK Veľký Meder s.r.o. vypracovaním koncepcie rozvoja parkovacích
systémov v meste Veľký Meder. Po vypracovaní predložiť na schválenie MsZ.
Termín do : 20.06.2012
Zodpovední: Csepi Daniel,
Magyarics Norbert – konatelia MŠK Veľký Meder s.r.o.

c/

ukladá
vždy ku 15.dňu v každom kalendárnom mesiaci v roku predisponovať finančné
prostriedky spojené s prevádzkovými nákladmi ktoré sú zahrnuté do rozpočtu
mesta – na účet MŠK Veľký Meder s.r.o.
Zodpovedná: vedúca finančného oddelenia MsÚ

5. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Plán hospodárenia MPBH s.r.o. Veľký Meder a zámer činnosti na rok 2012

6. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 131 o označovanie ulíc
a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v meste Veľký Meder
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a/

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 132 o umiestňovaní
reklamných a propagačných zariadení na území mesta Veľký Meder

8. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Správu náčelníka mestskej polície o bezpečnostnej situácii v meste, o činnosti
a o hospodárení Mestskej polície vo Veľkom Mederi za rok 2011

9. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
1.

Prenájom nehnuteľnosti v katastrálnom území Veľký Meder,
Cintorínska 2136 – nebytové priestory v celkovej výmere cca 10 m2 na
stavbe so s.č. 2136 (komín) na pozemku registra C-KN parc.č.
3696/254 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, pre nájomcu
GTS Slovakia, a.s., so sídlom: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO:
35 795 662, za účelom umiestnenia a užívania technologického racku a
antény, na dobu neurčitú, za nájomné 66,39 Eur/m2/rok, služby spojené
s užívaním nebytového priestoru na náklady nájomcu ako prípad hodný
osobitného zreteľa podľa §9a ods. 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: dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že
sa jedná o prenájom nebytového priestoru nízkej výmery. V tomto
prípade by bolo neefektívne postupovať podľa §9a ods. 1 až 7 zákona
o majetku obcí. Nájomná zmluva musí byť uzavretá do 21. 06. 2012.

2.

Prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Veľký Meder, Nám.
Mládeže 1989/28 – nebytové priestory v celkovej výmere 12,611 m2 v
budove so s.č. 1989 (administratívna budova) na pozemku registra CKN parc.č. 3028 pre nájomcu: Slovenský červený kríž – miestny
spolok, Sídl. M. Corvina 1962/34, 932 01 Veľký Meder, na
administratívne účely, na dobu neurčitú, za nájomné 25 Eur/m2/rok,
prevádzkové náklady a služby spojené s užívaním nebytových
priestorov na náklady nájomcu, ako prípad hodný osobitného zreteľa
podľa §9a ods. 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:
Charakter a podmienky nájmu majetku mesta v budove Nám. Mládeže

- 17 1989/28 napĺňajú odôvodnenie pre nájom formou uplatnenia ustanovení
§9a, ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí v znení neskorších zmien
a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
medzi základné úlohy mesta pri výkone samosprávy patrí okrem iného
aj plniť úlohy v sociálnej, kultúrno–vzdelávacej, kultúrno-výchovnej
oblasti a v oblasti zdravotníctva. Nájomná zmluva musí byť uzavretá
do 21.06.2012.
3.

Prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Veľký Meder, Nám.
Mládeže 1989/28 – nebytové priestory v celkovej výmere 52,875 m2 v
budove so s.č. 1989 (administratívna budova) na pozemku registra CKN parc.č. 3028 pre nájomcu: Materské centrum Manóház, Ružová
178/4, 932 01 Veľký Meder, IČO: 42164435 , na administratívne
účely, na dobu neurčitú, za nájomné 25 Eur/m2/rok, prevádzkové
náklady a služby spojené s užívaním nebytových priestorov na náklady
nájomcu, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 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: Charakter a podmienky
nájmu majetku mesta v budove Nám. Mládeže 1989/28 napĺňajú
odôvodnenie pre nájom formou uplatnenia ustanovení §9a, ods. 9 písm.
c) zákona o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako
prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že v zmysle zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení medzi základné
úlohy mesta pri výkone samosprávy patrí okrem iného aj plniť úlohy
v sociálnej, kultúrno–vzdelávacej, kultúrno-výchovnej oblasti
a v oblasti zdravotníctva. Nájomná zmluva musí byť uzavretá do
21.06.2012.

4.

Prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Veľký Meder, Nám.
Mládeže 1989/28 – nebytové priestory v celkovej výmere 53,537 m2 v
budove so s.č. 1989 (administratívna budova) na pozemku registra CKN parc.č. 3028 pre nájomcu: Mestská základná organizácia
CSEMADOK vo Veľkom Mederi, Sídl. M. Corvina 1963/32, 932 01
Veľký Meder, IČO: 35629592 , na administratívne účely, na dobu
neurčitú, za nájomné 25 Eur/m2/rok, prevádzkové náklady a služby
spojené s užívaním nebytových priestorov na náklady nájomcu, ako
prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 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: Charakter a podmienky nájmu majetku
mesta v budove Nám. Mládeže 1989/28 napĺňajú odôvodnenie pre
nájom formou uplatnenia ustanovení §9a, ods. 9 písm. c) zákona
o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný
osobitného zreteľa, z dôvodu, že v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení medzi základné úlohy mesta pri
výkone samosprávy patrí okrem iného aj plniť úlohy v sociálnej,
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zdravotníctva. Nájomná zmluva musí byť uzavretá do 21.06.2012.
5.

Prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Veľký Meder,
Promenádna ulica – drevené domčeky v počte 12 ks) na pozemku
registra C-KN parc.č. 4191/6 druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, na dobu určitú od 01.04.2012 do 31.10.2012 za minimálne
nájomné: akcia (1 deň): 50 Eur, akcia (3 dni): 120 Eur, sezóna: 470 Eur
vrátane služieb spojených s užívaním nehnuteľnosti, ako prípad hodný
osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí
v znení neskorších zmien a doplnkov, o ktorom MsZ rozhodne
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, za účelom zefektívnenia
prenájmu nehnuteľností a za účelom zrýchlenia celého
administratívneho procesu obsadzovania uvedených domčekov
konkrétnym žiadateľom. Ďalším dôvodom osobitného zreteľa je aj
možnosť pružne a okamžite reagovať na uvoľnené nehnuteľnosti
z dôvodu výpovede alebo z dôvodu nových žiadostí o nájom
konkrétneho domčeku. Nájomcovia sú oprávnení užívať verejné
priestranstvo do 3 m2.

6.

Prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Veľký Meder,
pozemkov registra C-KN parc.č. 4479/12, parc.č. 4479/13, časť parc.č.
4479/9, časť parc.č. 4479/10, časť parc.č. 4479/11 o celkovej výmere
12,2518 ha pre PEST-OBZELOV-Štefan Csémi, Tichá 22/1732, 932
01 Veľký Meder, IČO: 34029737, na poľnohospodárske účely, na
dobu určitú do 31.10.2012 s právom na prednostné uzavretie novej
zmluvy, za nájomné 100 Eur/ha/doba nájmu, ako prípad hodný
osobitného zreteľa podľa §9a ods. 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. pozemky budú využívané na
poľnohospodárske účely do termínu zahájenia stavebných prác
v budúcom priemyselnom parku mesta.

7.

Prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Veľký Meder pozemkov
registra C-KN: parc..č. 3698, parc.č. 3699, parc.č. 3700 vrátane stavieb
vo vlastníctve mesta (rímskokatolícky cintorín), márnice na pozemku
registra C-KN parc.č. 3702 (reformovaný cintorín), domu smútku na
pozemku registra C-KN parc.č. 1560 (evanjelický cintorín) a prenájom
nehnuteľností v katastrálnom území Ižop pozemku registra C-KN
parc.č. 272/2, parc.č. 272/3, parc.č. 272/5 vrátane stavieb vo vlastníctve
mesta (rímskokatolícky a reformovaný cintorín) pre spoločnosť TSM
Veľký Meder, s.r.o., Nezábudková 1, 932 01 Veľký Meder, IČO:
46456201,na dobu určitú na 10 rokov, za nájomné 100 Eur/rok, ako
prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 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. prenájom nehnuteľností na prevádzkovanie
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Nájomná zmluva musí byť uzavretá do 21.06.2012.
8.

Zámer prenájmu nehnuteľnosti, budovy so s.č. 1864 na pozemku
registra C-KN parc.č. 35/3 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
nachádzajúcej sa v katastrálnom území Ižop na Hlavnej ulici, pre
nájomcu IQUS-Ižopská kultúrna spoločnosť, Kostolná 2057/9, 932 01
Veľký Meder, IČO: 42287961, ako prípad hodný osobitného zreteľa
podľa §9a ods. 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:
Charakter a podmienky nájmu majetku mesta v budove Hlavná 1864,
932 01 Veľký Meder - Ižop napĺňajú odôvodnenie pre nájom formou
uplatnenia ustanovení §9a, ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí
v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného
zreteľa, z dôvodu, že v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení medzi základné úlohy mesta pri výkone
samosprávy patrí okrem iného aj plniť úlohy na úseku rozvoja kultúry v
meste. Podmienky prenájmu podliehajú schváleniu MsZ.

9.

Zriadenie vecného bremena „in rem“ spočívajúceho v povinnosti
mesta ako vlastníka pozemku registra C-KN parc.č. 4195/8 druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Veľký
Meder strpieť na časti pozemku umiestnenie inžinierskej prípojky
(elektrická prípojka) v rozsahu podľa výkresu č. 2-E projektovej
dokumentácie stavby „PRÍSTAVBA REŠTAURÁCIE K HOTELU
ELENKA“ časť: Elektroinštalácia, a následne podľa vyznačenia
v geometrickom pláne vyhotovenom na základe skutočného zamerania
zrealizovanej stavby (cca 1,80 m), strpieť vstup oprávneného z vecného
bremena za účelom údržby a prípadných opráv inžinierskej prípojky
(elektrická prípojka). Vecné bremeno bude zriadené v prospech
vlastníka stavby so s.č. 595 na pozemku registra C-KN parc.č. 4195/12
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria (MEDOS VARGA, spol.
s r. o., Promenádna 1, 932 01 Veľký Meder, IČO: 36254631) za
jednorazovú odplatu vo výške 1000 Eur. Zmluva o uzavretí budúcej
zmluvy o zriadení vecného bremena musí byť uzavretá do 21.06.2012
a musí obsahovať upozornenie na vedenie VN.

10.

Odpredaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Veľký Meder,
novovytvoreného pozemku registra C-KN parc.č. 975/5 druh pozemku
záhrady o výmere 60 m2, ktorý bol odčlenený geometrickým plánom č.
30079900-8/2012 zo dňa 02.02.2012 od pozemku registra C-KN
parcela č. 975/5 druh pozemku záhrady o výmere 68 m2, pre Jána
Végha a manželku, Sídl. M. Corvina 1034/50, 932 01 Veľký Meder, za
kúpnu cenu 1658 Eur, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a
ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí v znení neskorších zmien
a doplnkov, o ktorom MsZ rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov. Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne: najvyššia
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protokolu o vyhodnotení podaných návrhov zo dňa 06.03.2012. Kúpna
zmluva musí byť uzavretá do 21.06.2012.
11.

Odpredaj nehnuteľností, pozemkov registra C-KN parc.č. 617/1
o výmere 574 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parc.č.
617/2 o výmere 261 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
parc.č. 616/1 o výmere 608 m2 druh pozemku záhrady, nachádzajúcich
sa v katastrálnom území Veľký Meder na Ul. Petőfiho, pre Alžbetu
Minárikovú, Komárňanská 202/36, 932 01 Veľký Meder za účelom
dodatočného majetkovoprávneho usporiadania pozemkov za kúpnu
cenu 6 Eur/m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8
písm. e) zákona o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov,
o ktorom MsZ rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne: pozemky sú súčasťou
oploteného areálu rodinného domu vo vlastníctve nadobúdateľa. Kúpna
zmluva musí byť uzavretá do 21.06.2012.

10. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

neschvaľuje
1.

Prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Veľký Meder, Nám.
Mládeže 1989/28 – nebytové priestory v celkovej výmere 82,067 m2
(časť D 28,013 m2 a časť E 24,367 m2, sklad: 29,687 m2) v budove so
s.č. 1989 (administratívna budova) na pozemku registra C-KN parc.č.
3028 pre nájomcu: Zväz skautov maďarskej národnosti-23.skautský
zbor Veľký Meder, Nám. Sv. Štefana 6, 929 01 Dunajská Streda, IČO:
17 641 896, na administratívne účely, na dobu neurčitú, za nájomné 25
Eur/m2/rok, prevádzkové náklady a služby spojené s užívaním
nebytových priestorov na náklady nájomcu, ako prípad hodný
osobitného zreteľa podľa §9a ods. 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: Charakter a podmienky nájmu majetku mesta
v budove Nám. Mládeže 1989/28 napĺňajú odôvodnenie pre nájom
formou uplatnenia ustanovení §9a, ods. 9 písm. c) zákona o majetku
obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného
zreteľa, z dôvodu, že v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení medzi základné úlohy mesta pri výkone
samosprávy patrí okrem iného aj plniť úlohy v sociálnej, kultúrno–
vzdelávacej, kultúrno-výchovnej oblasti a v oblasti zdravotníctva.
Nájomná zmluva musí byť uzavretá do 21.06.2012.

2.

Prenájom nehnuteľnosti pozemku registra C-KN parc.č. 4198/67
o výmere 10 m2 druh pozemku ostatné plochy pre STAVIREX –
Ondrej Patkoló, Komárňanská 204/112, 932 01 Veľký Meder, IČO:
34428704 za účelom uloženia dreveného stánku na predaj trdelníka, na

- 21 dobu neurčitú, za nájomné: 6,639 Eur/m2/rok, ako prípad hodný
osobitného zreteľa podľa §9a ods. 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. dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že
sa jedná o prenájom pozemku nízkej výmery. V tomto prípade by bolo
neefektívne postupovať podľa §9a ods. 1 až 7 zákona o majetku obcí
v platnom znení. Nájomná zmluva musí byť uzavretá do 21.06.2012.
3.

Prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Veľký Meder pozemkov
registra C-KN časť parc.č. 4217/1 a časť parc.č. 4195/1 pre spoločnosť
TERMÁL, s.r.o., Promenádna 3221/20, 932 01 Veľký Meder, IČO:
34009336, na dobu určitú do 31.12.2012, za nájomné: 40 000 Eur/rok,
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 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. pozemky budú využívané výhradne na
plnenie úloh v rámci predmetu činnosti spoločnosti alebo v súvislosti
s ním. Nájomná zmluva musí byť uzavretá do 21.06.2012.

4.

Odpredaj nehnuteľnosti, pozemku registra C-KN parc.č. 3137/2
o výmere 192 m2 (výmera prevádzaného spoluvlastníckeho podielu: 24
m2) druh pozemku záhrady v 3/24-inách podľa geometrického plánu č.
33472602-10/12 zo dňa 28.01.2012, nachádzajúceho sa v katastrálnom
území Veľký Meder na Tichej ulici, pre Žigmunda Bugára, Tichá
1649/5, 932 01 Veľký Meder, za kúpnu cenu 33,19 Eur/m2, ako prípad
hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku
obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, o ktorom MsZ rozhodne
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Osobitný zreteľ je
zdôvodnený nasledovne: pozemok je súčasťou oploteného areálu
rodinného domu v podielovom spoluvlastníctve nadobúdateľa.
K uzavretiu kúpnej zmluvy je potrebné predložiť súhlas od
spoluvlastníka rodinného domu a priľahlého pozemku. Kúpna zmluva
musí byť uzavretá do 21.06.2012.

11. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
komisiu pre pamätihodnosti mesta v zložení:
-

MUDr. Margita Cyprichová
Ing. Judit Varga
Mgr. András Szabó
PaedDr. Marian Soóky
Mgr. László Varga
Ildikó Baráth

- 22 12. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

zruší
uznesenie č. 1-MsZ/2011- 6/a/1 zo dňa 14.2.2011, ktorým sa delegovali
zástupcovia zriaďovateľa do Školskej rady pri Základnej škole Bélu Bartóka
s vyučovacím jazykom maďarským vo Veľkom Mederi

b/

deleguje
za členov do Školskej rady pri Základnej škole Bélu Bartóka s vyučovacím
jazykom maďarským vo Veľkom Mederi
- Ing. Sylvia Tánczosová
- MUDr. Alžbeta Vrezgová
- Daniel Csepi
- MVDr. Peter Orsovics

13. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
pána Pavola Tarcsiho ml. za člena Dozornej rady pri Termál s.r.o.
Veľký Meder

14. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Zníženie rozpočtu výdavkov v položke 637 031 – Odvoz odpadu
v programe 6.1. o 6 882 Eur.
Zvýšenie rozpočtu výdavkov v položke 641 012 – Dotácie subjektom
verejnej správy v programe 6.1. o 6 882 Eur

15. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni pre územné rozhodnutie
a stavebné povolenie pre umiestnenie kontajnerových bytov v Šarkani vrátane
technického vybavenia na p.č. 4544/2 a 4526/2.

- 23 16. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
1.

zákaz vydania stavebného povolenia na parvcele č. 4198/67.

2.

zákaz prenájmu parcely číslo 4198/67 .

T.: odo dňa schválenia
------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Koloman Pongrácz
prednosta úradu
Mgr. Ildikó Laposová
zástupca primátora mesta
Viliam Görföl
Ladislav Dobis
-------------------------overovatelia zápisnice

Ing. Alexander Néveri
primátor mesta

