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UZNESENIE č. 8-MsZ/2015
zo dňa 24.8.2015

1. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:

Dénes Mikóczy, Viliam Görföl

2. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
nasledovný program rokovania:

podľa pozvánky, doplnený správou hlavného
kontrolóra o finančnej kontrole u MP

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/

berie na vedomie
Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Veľký Meder k 30.6.2015

b/

schvaľuje
Monitorovaciu správu mesta Veľký Meder k 30.6.2015

-96. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje

a/

Program

1.

Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta spoločnosti TERMÁL, s.r.o. IČO:
34 099 336, so sídlom: Promenádna ul. 3221/20, 932 01 Veľký Meder vo
výške 8332 eur na účely vydania propagačných materiálov.

2.

Rozpočtové opatrenie v nasledovnom znení:

Funkčná
Kód
klasifikácia zdroja

Položka

Ukazovateľ

2

5

08.3.0

41

637 004

Všeobecné služby

1

5

01.1.1

41

644 001

Transfer právnickej osobe založenej
obcou – TERMÁL, s.r.o.

Rozpočet

Zmena
rozpočtu

Rozpočet
po úprave

13 000

-8 332

4 668

0

8 332

8 332

SPOLU

3.

Program

Rozpočtové opatrenie k odkúpeniu nehnuteľností v katastrálnom území
Veľký Meder, obec Veľký Meder, vedených Okresným úradom Dunajská
Streda – katastrálny odbor na LV č. 4986, a to stavby so s.č. 496 na pozemku
registra C-KN parcela č. 2 vrátane pozemku registra C-KN parcela č. 2 druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 194 m2.

Funkčná
klasifikácia

Kód
zdroja

Položka

Príjem

43

451

PO

0

Ukazovateľ
Príjem z predaja dlhových CP

Rozpočet

Zmena
rozpočtu

Rozpočet
po úprave

0

41 300

41 300

Príjem

46

454 001

Prevod prostriedkov z RF

138 221

2 700

140 921

11

5

06.2.0

43

712 001

Odkúpenie stavby

0

41 300

41 300

11

5

06.2.0

46

712 001

Odkúpenie stavby

0

2 700

2 700

PO

SPOLU

4.

Program

0

Rozpočtové opatrenie v nasledovnom znení:

Funkčná
klasifikácia

Kód
zdroja

Položka

Ukazovateľ

Rozpočet

Zmena
rozpočtu

Rozpočet
po
úprave

0

45 000

45 000

2

6

01.1.1

41

637 033

Prevádzka autobusov

3

3

01.1.1

41

632 001

Energie

25 000

10 000

35 000

3

3

01.1.1

41

637 004

Všeobecné služby

40 000

13 000

53 000

8

2

09.1.2.1

41

637014

Stravovanie žiakov (I. - IV. ročník)

15 000

3 000

18 000

8

2

09.2.1.1

41

637 014

Stravovanie žiakov (V .- IX. ročník)

7 000

6 000

13 000

11

3

06.4.0

41

632 001

Energie

85 000

15 000

100 000

11

5

06.2.0

41

717 001

Realizácia nových stavieb

200 492

-92 000

108 492

SPOLU

0
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b/

c/

s c h va ľ u j e
1.

Realizáciu obkladania stien WC v sociálnych miestnostiach v hlavnej budove
ZŠ B. Bartóka.
Celková cena investície max. do 10.000,00 eur.

2.

Zmenu rozpočtu v nasledovnom rozsahu: Program-Príjem, Kód zdroja-46,
Položka – 454 001 Prevod prostriedkov zrezervného fondu obce, Rozpočet
41.200,00 eur, Zmena rozpočtu 10.000,00 eur. Rozpočet po úprave
51.200,00 eur.
Program – 11.5, Funkčná klasifikácia 06.2.0, Kód zdroja- 46, Položka717 002, rekonštrukcia a modernizácia z rezervného fondu – ZŠ BB –
rekonštrukcia sociálnych miestností, Rozpočet 181.200,00 eur, Zmena
rozpočtu 10.000,00 eur, Rozpočet po úprave 191.200,00 eur.

neschvaľuje
zámer zapracovať do rozpočtu mesta na rok 2016 zvýšenie investičného programu
a realizáciu nových stavieb o 92.000,00 eur a zníženie bežných výdavkov v roku
2016 o 92.000,00 eur oproti schváleného rozpočtu bez úpravy v roku 2015 .

7. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2015

b/

berie na vedomie
Návrh metodiky a koncepcie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Veľký
Meder na II. polrok 2015 a nasledujúce obdobie

c/

schvaľuje
Záasady vykonávania kontrolnej činnost v podmienkach územnej samosprávy mesta
Veľký Meder

d/

berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly číslo:
HK-1/NFK/MsP/2015 v Mestskej polícii Veľký Meder

8. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
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a/

schvaľuje
návrh hlavného kontrolóra na zmenu uznesenia MsZ vo Veľkom Mederi
č. 6-MsZ/2011-2/a zo dňa 4.7.2011

9. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 171 ktorým sa mení
a dopĺňa VZN č. 144 o Mestskej polícii mesta Veľký Meder

10. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 172 ktorým sa mení
a dopĺňa VZN č. 135 o nakladaní a hospodárení s majetkom mesta

11. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
1.

zmenu funkčného využitia lokality vymedzenej parcelami č. 4849, 4850,
4851, 4853 a určenie funkčného využitia parcely č. 4852 v katastrálnom
území Veľký Meder nasledovne:

Parc.č.

Pôvodné funkčné využitie

4849

záhrady / vinice

4850

záhrady / vinice

4851

záhrady / vinice

4852

neurčené

4853

záhrady / vinice
2.

Navrhované funkčné využitie
bývanie v RD
dopravná a technická infraštruktúra
bývanie v RD
dopravná a technická infraštruktúra
bývanie v RD
dopravná a technická infraštruktúra
bývanie v RD
dopravná a technická infraštruktúra
bývanie v RD
dopravná a technická infraštruktúra

určenie nového urbanisticky využiteľného územia - rozvojového zámeru
lokality vymedzenej parcelami č. 4849, 4850, 4851, 4852, 4853
v katastrálnom území Veľký Meder, ako obytné územie – plochy bývania
v rodinných domoch a v objektoch individuálnej rekreácie. Záväzné
regulatívy pre obytné územie a regulatívy podmienok výstavby pre bývanie

- 12 v rodinných domoch sú určené platným Územným plánom mesta Veľký
Meder v znení Zmien a doplnkov č. 1/2008.
b/

súhlasí
s trvalým odňatím poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely – na
výstavbu rodinných domov a objektov individuálnej rekreácie na pozemkoch registra
„C“ parc.č. 4849, 4850, 4851, 4852, 4853 druh pozemkov záhrady.

c/

schvaľuje
že Mesto Veľký Meder sa nezaväzuje vybudovať technickú infraštruktúru vrátane
verejného osvetlenia a spevnenú prístupovú komunikáciu k parc.č. 4849, 4850, 4851,
4852, 4853 v katastrálnom území Veľký Meder. Vybudovanie prístupovej
komunikácie a technickej infraštruktúry zabezpečujú vlastníci pozemkov resp.
investori na vlastné náklady.

d/

schvaľuje
1.

zmenu funkčného využitia lokality vymedzenej parcelami č. 1457/1, 1457/5
v katastrálnom území Veľký Meder nasledovne:

Parc.č.

Pôvodné funkčné využitie

1457/1

verejná zeleň

1457/5

verejná zeleň

Navrhované funkčné využitie
výrobné územie
plochy podnikateľských aktivít
(výroba a sklady)
výrobné územie
plochy podnikateľských aktivít
(výroba a sklady)

2.

určenie nového urbanisticky využiteľného územia - rozvojového zámeru
lokality vymedzenej parcelami č. 1457/1, 1457/5 v katastrálnom území Veľký
Meder, ako výrobné územie – plochy drobnej remeselnej výroby, výrobných
služieb, distribúcie a skladov. Záväzné regulatívy pre výrobné územie, pre
plochy drobnej remeselnej výroby, výrobných služieb, distribúcie a skladov
sú určené platným Územným plánom mesta Veľký Meder v znení Zmien
a doplnkov č. 1/2008.

3.

umiestnenie stavby „Samoobslužnej bezkontaktovej autoumyvárky“ na
pozemku parc.č. 1457/1 v katastrálnom území Veľký Meder, napojenie
stavby na miestnu komunikáciu (Mostová ul.) a napojenie stavby na
existujúce inžinierske siete cez parc.č. 1454, ktorá je vo výlučnom vlastníctve
mesta Veľký Meder na základe právoplatného stavebného povolenia.

- 13 12. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
1.

Zvýšenie základného imania spoločnosti TERMÁL, s.r.o., IČO: 34 099 336,
so sídlom: Promenádna ul. 3221/20, 932 01 Veľký Meder jediným
spoločníkom Mestom Veľký Meder, IČO: 00305332, so sídlom Komárňanská
9/207, 932 01 Veľký Meder o sumu 673.500 eur s tým, že záväzok na nový
peňažný vklad preberá jediný spoločník Mesto Veľký Meder. Základné
imanie spoločnosti sa zvýši zo sumy 3.000.000 eur o sumu 673.500 eur na
celkovú výšku základného imania 3.673.500 eur.

2.

Dohodu o započítaní pohľadávky mesta z nesplatenej časti účelovej
investičnej návratnej dotácie voči spoločnosti TERMÁL, s.r.o. vo výške
673.500 eur na základe Zmluvy o poskytnutí účelovej investičnej návratnej
dotácie so záväzkom mesta z upísaného nesplateného peňažného vkladu vo
výške 673.500 eur.

3.

Rozpočtové opatrenie v nasledovnom znení:

Funkčná
klasifikácia

Kód
zdroja

Položka

FO

Príjem

41

456 002

FO

01.1.2

41

814 001

Program

Rozpočet

Zmena
rozpočtu

Rozpočet
po úprave

Splátky investičnej dotácie od
TERMÁL,s.r.o.

50 000

673 500

723 500

Vklad do základného imania
TERMÁL, s.r.o.

0

673 500

673 500

Ukazovateľ

SPOLU

0

4.

Ukončenie platnosti Nájomnej zmluvy č. RSMM-17965/2012 zo dňa
21.12.2012 uzavretej medzi prenajímateľom - Mestom Veľký Meder a
nájomcom - spoločnosťou TERMÁL s.r.o., s.r.o.. IČO: 34009336, so sídlom
: Promenádna č. 3221/20, 932 01 Veľký Meder podľa Uznesenia Mestského
zastupiteľstva vo Veľkom Mederi č. 11-MsZ/2012 bod č. 7/a/1 zo dňa
28.11.2012.

5.

určuje
Prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Veľký Meder, obec Veľký
Meder vedených Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor na
LV č. 2287, a to : pozemku registra C-KN parc.č. 4206/98 o výmere 477 m2
druh pozemku orná pôda, pozemku registra C-KN parc.č. 4198/67 o výmere
172 m2 druh pozemku ostatné plochy, pozemku registra C-KN parc.č. 4196/1
o výmere 2431 m2 druh pozemku ostatné plochy, pozemku registra C-KN
parc.č. 4198/1 o výmere 7544 m2 druh pozemku ostatné plochy, pozemku
registra C-KN parc.č. 4191/6 o výmere 497 m2 druh pozemku ostatné
plochy, pozemku registra C-KN parc.č. 4217/1 o výmere 2946 m2 druh

- 14 pozemku zastavané plocha nádvoria, pozemku registra C-KN parc.č. 4195/1
o výmere 13650 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, pozemku
registra C-KN parc.č. 4190/1 o výmere 4181 m2 druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, pozemku registra C-KN parc.č. 4190/3 o výmere 122 m2
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, pozemku registra C-KN parc.č.
4198/68 o výmere 667 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
vrátene stavieb ako: termálny vrt č. 3242 na pozemku registra C-KN parc.č.
4208/2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, termálny vrt č. 3685 na
pozemku registra C-KN parc.č. 4216/46 druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, odstavná plocha pre autá, časť komunikácie Promenádna,
betónová príjazdová cesta, cesta k areálu, verejné osvetlenie na Promenáde,
predajné stánky na Promenáde pre nájomcu: TERMÁL, s.r.o., IČO: 34 099
336, so sídlom : Promenádna 3221/1, 932 01 Veľký Meder; ako prípad
hodný osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
6.

Prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Veľký Meder, obec Veľký
Meder vedených Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor na
LV č. 2287, a to : pozemku registra C-KN parc.č. 4206/98 o výmere 477 m2
druh pozemku orná pôda, pozemku registra C-KN parc.č. 4198/67 o výmere
172 m2 druh pozemku ostatné plochy, pozemku registra C-KN parc.č. 4196/1
o výmere 2431 m2 druh pozemku ostatné plochy, pozemku registra C-KN
parc.č. 4198/1 o výmere 7544 m2 druh pozemku ostatné plochy, pozemku
registra C-KN parc.č. 4191/6 o výmere 497 m2 druh pozemku ostatné
plochy, pozemku registra C-KN parc.č. 4217/1 o výmere 2946 m2 druh
pozemku zastavané plocha nádvoria, pozemku registra C-KN parc.č. 4195/1
o výmere 13650 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, pozemku
registra C-KN parc.č. 4190/1 o výmere 4181 m2 druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, pozemku registra C-KN parc.č. 4190/3 o výmere 122 m2
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, pozemku registra C-KN parc.č.
4198/68 o výmere 667 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
vrátene stavieb ako: termálny vrt č. 3242 na pozemku registra C-KN parc.č.
4208/2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, termálny vrt č. 3685 na
pozemku registra C-KN parc.č. 4216/46 druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, odstavná plocha pre autá, časť komunikácie Promenádna,
betónová príjazdová cesta, cesta k areálu, verejné osvetlenie na Promenáde,
predajné stánky na Promenáde pre nájomcu: TERMÁL, s.r.o., IČO: 34 099
336, so sídlom: Promenádna 3221/1, 932 01 Veľký Meder za účelom
využívania výhradne na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti TERMÁL
s.r.o. alebo v súvislosti s ním na dobu neurčitú za ročné nájomné vo výške
231.625,00- Eur podľa priloženého materiálu s tým, že nájomca súhlasí so
zaplatením úhrady za užívanie termálneho vrtu so súp.č 3585 a pozemku
registra C-KN parc.č. 4190/3 o výmere 149 m2 druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria bez právneho dôvodu v období od 01.01.2009 do
31.08.2015 vo výške 87.750,-Eur; ako prípad hodný osobitného zreteľa
podľa §9a ods. 9 písm. c) 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: ide o
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nájomcu, ktorého zakladateľom a jediným spoločníkom je mesto. Budúci
nájomca vynaložil investície smerujúce k stavebnému a technickému
zhodnoteniu predmetu nájmu. Nájomná zmluva musí byť uzavretá do
31.08.2015.
7.

Program

Rozpočtové opatrenia v nasledovnom znení:

Funkčná
klasifikácia

Kód
zdroja

Položka

Príjem

41

456 002

Príjem

41

212 003

Rozpočet

Zmena
rozpočtu

Rozpočet
po úprave

Splátky investičnej dotácie od
TERMÁL,s.r.o.

206 625

-156 625

50 000

Príjmy z prenajatého majetku –
TERMÁL,s.r.o.

25 000

+156 625

181 625

Ukazovateľ

SPOLU

0

8.

určuje
Prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Veľký Meder, obec Veľký
Meder vedených Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor na
LV č. 2287, a to: pozemku registra C-KN parc.č. 4217/1 o výmere 460 m2
druh pozemku zastavané plochy nádvoria, pozemku registra C-KN parc.č.
4190/3 o výmere 27 m2 druh pozemku zastavané plochy nádvoria, pozemku
registra C-KN parc.č. 4190/1 o výmere 1533 m2 druh pozemku zastavané
plochy nádvoria, pozemku registra C-KN parc.č. 4198/67 o výmere 67 m2
druh pozemku zastavané plochy nádvoria pre nájomcu : Oblastná organizácia
cestovného ruchu Žitný ostrov- Csallóköz, s.r.o., IČO: 42 288 967, so sídlom
: Promenádna 3221/20, 932 01 Veľký Meder; ako prípad hodný osobitného
zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, o ktorom MsZ rozhodne trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov.

9.

Prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Veľký Meder, obec Veľký
Meder vedených Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor na
LV č. 2287, a to: pozemku registra C-KN parc.č. 4217/1 o výmere 460 m2
druh pozemku zastavané plochy nádvoria, pozemku registra C-KN parc.č.
4190/3 o výmere 27 m2 druh pozemku zastavané plochy nádvoria, pozemku
registra C-KN parc.č. 4190/1 o výmere 1533 m2 druh pozemku zastavané
plochy nádvoria , pozemku registra C-KN parc.č. 4198/67 o výmere 67 m2
druh pozemku zastavané plochy nádvoria pre nájomcu : Oblastná
organizácia cestovného ruchu Žitný ostrov- Csallóköz, s.r.o., IČO: 42 288
967, so sídlom : Promenádna 3221/20, 932 01 Veľký Meder za účelom
rekonštrukcie promenády na dobu určitú na 10 rokov, za ročné symbolické
nájomné vo výške 1,- Eur, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, o ktorom MsZ rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov. Nájomca je povinný po skončení nájomného pomeru odpredať do

- 16 vlastníctva mesta Veľký Meder dielo vybudované na základe projektu "
Rekonštrukcia Promenády pred Termálnym kúpaliskom vo Veľkom Mederi
" za kúpnu cenu 1,-Euro v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí
dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a RR SR.
Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne: ide o realizáciu projektu "
Rekonštrukcia Promenády pred Termálnym kúpaliskom vo Veľkom Mederi
", na ktoré bude poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu na podporu
realizácie projektu zameraného na realizáciu aktivít, ktoré sú spojené s
hlavným predmetom činnosti prijímateľa od Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR v celkovej výške 113.000,-Eur. Nájomná zmluva
musí byť uzavretá do 31.08.2015.
10.

Odpredaj nehnuteľností v katastrálnom území Veľký Meder, na
Komárňanskej ulici, obec Veľký Meder, vedených Okresným úradom
Dunajská Streda – katastrálny odbor:
na LV č. 2287, a to rodinného domu so s.č. 3 na pozemku registra C-KN
parcela č. 3504 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, pozemku registra
C-KN parcela č. 3504 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere
455 m2, pozemku registra C-KN parcela č. 3505 druh pozemku záhrady o
výmere 690 m2,
na LV č. 1037, a to pozemku registra C-KN parcela č. 3502 druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 325 m2, pozemku registra C-KN
parcela č. 3503 druh pozemku záhrady o výmere 557 m2;
formou obchodnej verejnej súťaže na základe §9a ods. 1 písm. a) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov;
podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 7/2015 nasledovne:
vyhlásenie súťaže v zmysle VZN č. 135 v znení neskorších zmien a doplnkov
od 09.09.2015 s termínom uzávierky do 02.10.2015 do 12:00 hod.,
kúpna cena minimálne vo výške 67.402,57 Eur,
navrhovateľ je povinný zaplatiť finančnú zábezpeku vo výške 3.000,00 Eur,
súťažný návrh je možné podať len na odkúpenie všetkých ponúkaných
nehnuteľností,
víťaz zaplatí kúpnu cenu (po započítaní zábezpeky) pred podaním návrhu na
vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, najneskôr však do 30 dní
od podpisu kúpnej zmluvy vrátane úhrady nákladov v súlade s podmienkami
OVS č. 7/2015 podľa priloženého materiálu, inak má vyhlasovateľ právo
odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorým sa zmluva zrušuje od počiatku.
poveruje primátora mesta
vymenovať komisiu pre posúdenie súťažných návrhov v súlade s platným
nariadením mesta
ukladá komisii pre posúdenie súťažných návrhov
uplatniť pri posudzovaní ako kritérium vyhodnotenia súťažných návrhov
najvyššiu cenu,
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s úlohou zabezpečiť obchodnú verejnú súťaž po organizačnej a
administratívnej stránke.
11.

Odpredaj nehnuteľností v katastrálnom území Veľký Meder, na Dunajskej
ulici , obec Veľký Meder, vedených Okresným úradom Dunajská Streda –
katastrálny odbor:
na LV č. 2287, a to stavby (rodinného domu ) so s.č. 1221 , na pozemku
registra C-KN, parc.č. 292/1 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
pozemku registra C-KN, parc.č. 292/1 druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria o výmere 272 m2, pozemku registra C-KN parc.č. 292/2 druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 123m2, skladu so súp. číslom
3793 na pozemku registra C-KN parcela č. 292/3 druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, pozemku registra C-KN parcela č. 292/3 druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m2 formou obchodnej verejnej
súťaže na základe §9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších zmien a doplnkov;
podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 6/2015 nasledovne:
vyhlásenie súťaže v zmysle VZN č. 135 v znení neskorších zmien a doplnkov
od 09.09.2015 s termínom uzávierky do 02.10.2015 do 12:00 hod.,
kúpna cena minimálne vo výške 44.237,19 Eur,
navrhovateľ je povinný zaplatiť finančnú zábezpeku vo výške 2.000,00 Eur,
súťažný návrh je možné podať len na odkúpenie všetkých ponúkaných
nehnuteľností,
víťaz zaplatí kúpnu cenu (po započítaní zábezpeky) pred podaním návrhu na
vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, najneskôr však do 30 dní
od podpisu kúpnej zmluvy vrátane úhrady nákladov v súlade s podmienkami
OVS č. 6/2015 podľa priloženého materiálu, inak má vyhlasovateľ právo
odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorým sa zmluva zrušuje od počiatku.
poveruje primátora mesta
vymenovať komisiu pre posúdenie súťažných návrhov v súlade s platným
nariadením mesta
ukladá komisii pre posúdenie súťažných návrhov
uplatniť pri posudzovaní ako kritérium vyhodnotenia súťažných návrhov
najvyššiu cenu,
vyhodnotiť vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž a poveriť organizátora súťaže
s úlohou zabezpečiť obchodnú verejnú súťaž po organizačnej a
administratívnej stránke.

13. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
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pripomienok dejepiseckou komisiou
14. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

súhlasí
s rozšírením prieskumného územia na vykonávanie hydrogeologického prieskumu
geotermálnych vôd podľa súradnicových bodov a priloženej prílohy (z 1 km2 na
cca. 4 km2)

b/

schvaľuje
1.

zámer na uzatvorenie zmluvy o spolufinancovaní geotermálneho projektu
spoločnosťami TERMÁL s.r.o. a MPBH s.r.o.

a)

Investičné náklady TERMÁL s.r.o. – rozvody na sekundárnu – odpadovú
vodu
Investičné náklady Mestského podniku bytového hospodárstva s.r.o. –
realizácia čerpacieho vrtu s technológiou, horúcovodné rozvody
a modernizácia kotolni.

b)

15. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
úver vo výške 597.000.-Eu na výstavbu plaveckého bazéna pre Termal s.r.o podľa
návrhu o zmluve o splátkovom úvere .

16. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
dohodu o partnerskej spolupráci medzi Mestom Veľký Meder
a Obcou Tápiógyörgye (Maďarsko)

17. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
1.

Navýšenie existujúceho úveru na základe Zmluvy o splátkovom úvere č.
732/2011 zo dňa 11.08.2011 v znení Dodatkov č. 1 až 7 o sumu 133.500 eur,
uzavretej s peňažným ústavom Tatra banka, a.s., Úver bude zabezpečený
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z prijatého úveru.
2.

Čerpanie bankového úveru od Tatra banky, a.s. vo výške 140.000 eur na
financovanie investičnej akcie „ZŠ BB – rekonštrukcia sociálnych miestností
v hlavnej budove školy s rekonštrukciou vodovodného a kanalizačného
systému.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------JUDr. Samuel Lojkovič
primátor mesta

MUDr. Alžbeta Vrezgová
MVDr. Dezider Bartalos
-----------------------------overovatelia zápisnice

