Zápisnica
napísaná z príležitosti 2. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 26.3.2007

Predsedajúci :

Ing. Alexander Néveri

Overovatelia zápisnice :

MUDr. Alžbeta Vrezgová
Csaba Kušnír

Prítomní :

podľa prezenčnej listiny

Zapisovateľ :

Ing. Ladislav Jankó

1./

Otvorenie rokovania
Ing. Alexander Néveri, poverený štatutárny zástupca mesta, privítal poslancov
a prítomných občanov mesta. Určil overovateľov zápisnice a vymenoval pracovné
predsedníctvo v zložení Ladislav Dobis, Daniel Csepi.
Program rokovania bol schválený bez pripomienok (13 - 0 - 0).
Ing. Néveri informoval, že v uplynulom období rokoval s predstaviteľmi LIDL, ktorí
si kúpili 1 ha pozemok pri Bratislavskej ceste a už zahájili aj stavebné konanie.
Obchodnú sieť TESCO mieni postaviť supermarket na Komárňanskej ul. oproti
Butikcentru na pozemkoch odkúpených od súkromných občanov.
Rokoval aj s predstaviteľmi DAN AGRAR SLOVAKIA o ich zámeroch
prevádzkovania novoodkúpeného areálu PD vzhľadom na blízkosť termálneho
kúpaliska. Prisľúbili seriózne prevádzkovať, mienia sa zamerať na chov teliat.
Ubezpečil poslancov aj občanov, že mesto je funkčné, v záujme obnovenia pôvodného
stavu boli prijatí do pracovného pomeru za člena MP pán Tamáš Nagy a za vedúceho
správneho oddelenia Ing. Ladislav Jankó za predpokladu, že vrátia odmeny, ktoré im
ako odstupné poskytol bývalý primátor mesta pri ich prepustení.

2./

Kontrola plnenia uznesení
Pán Dobis informoval o nesplnených, resp. neaktuálnych uzneseniach od r. 2003 :
- podľa uznesenia zo dňa 17.1.2003 majú mať komisie vypracovanú náplň činnosti
- podľa uznesenia č. 2/2003 má mať MsZ štvrťročné plány činnosti
- návrh predloží mestský úrad
- uznesenie č. 6/2003 - vytvoriť semaforové riadenie dopravy pri Centrume
- neaktuálne
- uznesenie č. 5M/2005 - predaj pozemku Lévaiovým
- neaktuálne, predloží sa nový návrh
- uznesenie z novembra 2003 - predaj pozemku pre SLOVIEN EXIM
- nerealizované, neaktuálne
- uznesenie č. 9/2003 - prenájom pozemku pre p. Lelovicsa
- nerealizované, neaktuálne

-2- uznesenie č. 1/2004 - náplň činnosti MsZ - neaktuálne
- uznesenie č. 5/2004 - vybudovať stanovište pre kontajnery na sídliskách
- stále aktuálne
- uznesenie č. 5M/2004 - obmedzenie rýchlosti na Komárňanskej ul. stále nie je
vyznačené
- uznesenie č. 3/2005 - predaj tepelnej energie z použitej termálnej vody
- nerealizované
- uznesenie č. 4/2005 - výstavba garážového dolu na sídl.Komárňanská
- pre nezáujem neaktuálne
- uznesenie č. 7/2005 - bod č. 6 - poverenie pre komisiu MM rokovať vo veci
priemyselného parku - zatiaľ nerealizované
- uznesenie č. 7/2005 - bod č. 8 - spomaľovaví prah na Orechovej ulici
- neaktuálne
- uznesenie č. 1M/2006 - predaj bytov na Jahodovej ul.č. 101-103 - nerealizovaný
pre nezáujem
- neaktuálny
- vypratanie a presťahovanie obyvateľov domu č. 425
na Lesnej ul.
- nerealizované
- uznesenie č. 3/2006 - prevzatie komunikácií na sídl. Juh
- nerealizované - konkretizovať !
Pán Dobis zároveň predložil na schválenie zrušiť niektoré zo spomínaných uznesení :
- 5M - MsZ/2003 - 5/a zo dňa 13.10.2003
- 9 - MsZ/2003 - 3/a zo dňa 3.11.2003
- 1 - MsZ/2004 - 5/b zo dňa 8.3.2004
- 7 - MsZ/2005 - 8/a zo dňa 12.12.2005.
Predložený návrh bol schválený (13 - 0 - 0).

3./

Prerokovanie Záverečného účtu mesta Veľký Meder k 31.12.2006
Predložený písomný rozbor hospodárenia komentovala Ing. Dúžiková, ktorá zároveň
predložila aj návrh na rozdelenie prebytku hospodárenia vo výške 8,58 mil Sk takto :
- 2 mil. Sk do rezervného fondu
- 2 mil. Sk do účelového fondu na údržbu cestného fondu
- 0,2 mil. Sk do účelového sociálneho fondu
- 4,38 mil. Sk na použitie do rozpočtu roka 2007.
V krátkej diskusii pán Dobis konštatoval, že v uplynulom roku bolo hospodárenie
mesta úspešné, na čom sa dá stavať v tomto roku.
Spomenul ďalej, že vďaka väčšiemu počtu detí v materských škôlkach sa zvýšili
úväzky učiteliek na 95%.
Konštatoval ďalej, že na úseku vymáhania nedoplatkov na daniach je ešte veľa úloh.
Zdôraznil, že v tejto súvislosti majú obce také isté právne postavenie ako daňový úrad
voči daňovníkom z príjmu.

-34./

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2006
JUDr. Dezider Győri, hlavný kontrolór mesta komentoval písomne predložené
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta.
Na záver navrhol Záverečný účet schváliť.
Pán Csepi potvrdil konštatovania hlavného kontrolóra ohľadne enormných nákladov
- zvýšenie nákladov v r. 2006 - nosičov energie telocvične T-18. Navrhol
prekontrolovať faktúry. Pán Kušnír naopak odvetil a upresnil, že konečná suma za el.
energiu v Dome mládeže v Ižope bola 29 000,-Sk oproti predloženému 92 000,-Sk, čo
je vlastne výška nesprávne vyrúbených záloh.
Stanovisko hlavného kontrolóra bolo schválené
(13 - 0 - 0)
Hospodárenie mesta za r. 2006 bolo schválené bez výhrad
(13 - 0 - 0)
Návrh na rozdelenie prebytku hospodárenia z r. 2006 bo schválený (13 - 0 - 0).

5./

Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia MsKS vo Veľkom Mederi
Pán Ladislav Gútay z písomne predloženého materiálu vyzdvihol len problematiku
kina. Pre nezáujem obyvateľov je treba zvážiť prevádzkovanie len v letnom období
a pre školské premietania. V tomto roku by však ešte dal šancu klasickému spôsobu
prevádzkovania.
V rámci diskusie konštatoval, že nová časť je zkolaudovaná, niektoré nedostatky ešte
treba odstrániť, veľa vecí vie riešiť na vlastné náklady ako aj v starej časti (osvetlenie,
okná,...) vďaka príjmov z prenájmov.
Pán Mikóczy navrhol zvážiť a rozhodnúť o prevádzkovaní kina a filmového klubu.
Pán Michnya navrhol pokračovať v rekonštrukcii divadelnej sály, naopak nesúhlasí
s prenechaním priestorov KD pre výpredajové akcie, ktoré podľa neho sú nečestnými
konkurenciami miestnych predajcov.
Ing. Néveri konštatoval, že vďaka zvyšujúcim sa príjmov mesta je možno plánovať
realizáciu konkrétnych projektov, p. Dobis pochválil zamestnancov MsKS, nakoľko
plusové hospodárenie je výsledkom ich práce a konštatoval, že už bola odoslaná výzva
na odstránenie závad súvisiacich s výstavbou novej časti.
Pán Gútay reagujúc na výhrady Ing. Michnyu zdôraznil, že predajné akcie nikdy
neobmedzovali výkon kultúrných akcií.
Na konci tohto programového bodu sa ešte rozvírila diskusia na potrebu vypracovania
projektov rozvoja vo všetkých oblastiach (kultúra, šport, infraštruktúra, ...).
Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia MsKS bola schválená (13 - 0 - 0).

-46./

Správa o plnení úloh mestského úradu
Pán Dobis informoval, že mestský úrad má 29 administratívnych zamestnancov
a 9 pomocných, ďalej 1 zamestnanca v klube dôchodocv a 1 na úseku verejného
osvetlenia. Na úrade je 4 odborných oddelení. Mestská polícia má 6 zamestnancov,
funkcia náčelníka zatiaľ nie je určená.
Najdôležitejšie aktivity, resp. plány :
- oddelenie výstavby - príprava rozvojového plánu mesta, kruhový objazd,
rekonštrukcia Komárňanskej ulice, garáže na Ružovej ulici,
menšie plány úprav verejných priestranstiev
- oddelenie finančné - záverečný účet mesta, príprava rozpočtu na r. 2007, rozosielanie
predpisov daní, riešenie nedoplatkov vo výške cca 4,1 mil. Sk
- oddelenie podnikateľskej činnosti - plánuje sa jarné upratovanie, čistenie cintorínov,
domu smútku, údžba verejnej zelene, odpadové hospodárstvo,
likvidácia min. 2 zo 6 čiernych skládok v katastri mesta.
Pán Dobis poďakoval MUDr. Cyprichovej a obyvateľom na rohu Štadionovej
a Gagarinovej ulice za veľké jarné upratovanie okolia.
Informoval, že na oddelení školstva sa pripravujú projekty do fondov, že odborné
komisie MsZ pracujú aktívne, zápisnice sú odovzdané.
V uplynulom období zistil, že na úrade sa eviduje cca 120 žiadostí o byt, treba však
konštatovať, že mesto nemá byty na prenájom. Navrhol v prípade uvoľnenia bytu
prideliť ho najviac odkázaným. Informoval, že na Krajskom úrade sa pripravujú
projekty na ďalšie 36 bytové jednotky a upozornil občanov mesta, že v mesiaci apríl sa
uskutoční celoštátne štatistické zisťovanie v domácnostiach.
Ing. Néveri oznámil, že od 1. apríla poveruje Ing. Helenu Kucserovú za prednostku
mestského úradu a po krátkej prestávke konštatoval, že zastupiteľstvo berie na
vedomie správu pána Dobisa.

7./

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
JUDr. Dezider Győri oboznámil prítomných s obsahom písomne predloženého plánu.
Materiál bol schválený bez diskusie (13 - 0 - 0).

8./

Informatívna správa o príprave rozpočtu na r. 2007
Ing. Dúžiková vo svojom komentári konštatovala, že od štátu v tomto roku dostaneme
52 mil. Sk a tak spolu s vlastnými prostriedkami rozpočet bude o 9 mil. Sk vyšší ako
vlaňajšia skutočnosť.
Pán Mikóczy informoval, že vo štvrtok zasadne konkurzná komisia a predložia plán
priorít.
Reagujúc na otázku Dr. Vrezgovej Ing. Dúžiková informovala, že finančne plánovať
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prípadne nasleduje projektová príprava a pod.
Ing. Néveri dodal, že o výsledkoch rokovaní bude informovať len ak budú nejaké
konkrétne výsledky a konštatoval, že predloženú správu zastupiteľstvo berie na
vedomie.

9./

Informatívna správa o plnení úloh na zabezpečenie finančných prostriedkov na účely
sociálno - ekonomického a kultúrneho rozvoja mesta Veľký Meder z prostriedkov EÚ
a z fondov Ústredných orgánov štátnej správy SR.
Ing. Kucserová Helena informovala poslancov o predložených, úspešných a
plánovaných projektoch od r. 2005.
Informovala, že táto činnosť má 2 fázy - príprava projektov prevažne na odbore
výstavby a písanie projektov. Pre túto kanceláriu je zatiaľ pripravená jedna osoba.
Ing. Néveri vyjadril presvedčenie, že v tejto činnosti budeme úspešní.
Ing. Hervay dodal informáciu o podrobnom postupe prípravy projektu :
- výber témy
- verejné obstarávanie projektu, projekt
- územné rozhodnutie, stavebné povolenie, atď (cca 1/2 roka)
- napísanie projektu a súčasne dodávateľa
- verejné obstarávanie (cca 4 mes.)
- schvaľovací proces (niekoľko mes.)
- realizácia
- monitoring.
Zdôraznil, že úspech projektu závisí predovšetkým na dokonalej príprave podkladov.
Ing. Néveri prisľúbil maximálnu pomoc tejto činnosti.

10./

Nová organizačná štruktúra TERMÁL s.r.o.
Ing. Ildikó Dobis, jedna z konateľov spoločnosti komentovala písomne predloženú
štruktúru spoločnosti. Konštatovala, že spoločnosť zatiaľ nemala takú štruktúru.
Informovala, že spoločnosť má cca 40 stálych zamestnancov. Tento počet sa v sezóne
zvýši o cca 20. Poznamenala, že rokovali aj s terajším riaditeľom a ponúkli mu
v rámci predloženej štruktúry funkciu vedúceho marketingu.
Ing. Dobis prisľúbila na nasledujúce zasadnutie predložiť uzávierku r. 2006, náplň
činnosti podľa organizačnej štruktúry a pravidlá odmeňovania.
Reagujúc na otázku informovala, že s pánom Rudickým rokovali v sobotu
a v mnohých veciach si našli spoločné stanovisko.
Ing. Néveri konštatoval, že TK v uplynulých rokoch napredovalo v zásade úspešne,
preto v ďalšom treba zohľadniť klady. Vyslovil ďalej svoje výhrady voči predloženej
štruktúre odvolávajúc sa na uznesenia MsZ zo dňa 29.1.2007 :

-6- má byť určený jeden výkonný riaditeľ
- konateľ by nemal riadiť každodennú činnosť
- u tak veľkého podniku by očakával podrobnejší materiál než predložený návrh na
jednej strane
- tým, že aj konatelia aj všetci členovia DR sú poslancami, vyhradili si riadenie
spoločnosti
- navrhol v piatok zvolať valné zhromaždenie na túto tému
- v prípade hlasovania sa zdrží hlasovania a vyzval aj ostatným poslancov takto
postupovať.
Pán Mikóczy konštatoval, že poslanci sú zvolenými predstaviteľmi občanov, že
funkcia riaditeľa právne ani doteraz neexistovala a vyzval poslancov schváliť
predloženú štruktúru, aby sa terajšia zamotaná situácia trochu upokojila.
Ing. Ildikó Dobis dodala, že uzávierka je hotová, čaká sa na audítorskú správu.
V rámci diskusie právnik spoločnosti JUDr. Hodosi konštatoval, že v zmysle zákonnej
úpravy obchodné vedenie, t.j. konatelia prijímajú rozhodnutia aj o bežnej prevádzke,
t.j. funkcia výkonného riaditeľa nie je potrebná.
Ing. Bartalos, predseda DR informoval, že oni navrhli zriadiť funkciu povereného
zástupcu konateľov pre prípad ich neprítomnosti.
Pán Mikóczy konštatoval, že pre tieto účely navrhli zriadiť funkciu komunikačného
referenta.
Ing. Néveri opakovane vyzval odložiť rozhodnutie o tejto štruktúre.
Ing. Dobis naopak upozornila, že odkladanie vyvoláva neistotu a pritom riadna
funkčnosť kúpaliska závisí od vedúcich prevádzky a táto činnosť je zabezpečená.
Pán Dobis navrhol rozhodnutie odsunúť na ďalšie zasadnutie cca za 3 týždne a zatiaľ
rokovať aj s Ing. Rudickým.
Po ďalších diskusných príspevkoch mestské zastupiteľstvo schválilo predloženú
organizačnú štruktúru (8 - 4 - 1).
Ing. Néveri oznámil, že z titulu štatutárneho zástupcu nepodpíše toto rozhodnutie a
týmto stráca platnosť.

11./

Návrh na schválenie odmien poslancov za výkon poslaneckých funkcií a členov
komisií
Ing. Dúžiková na základe odporúčania finančnej komisie navrhla :
- odmena poslanca za účasť na zasadnutí MsZ s daňou
- 1 000,- Sk
- odmena člena komisie za účasť na zasadnutí komisie s daňou
- 700,- Sk
- odmena predsedu komisie za účasť na zasadnutí komisie s daňou - 800,- Sk
- odmena štatutárnemu zástupcovi mesta (najnižšia odmena podľa zákona)
- 48 780,- Sk
- odmena poslancovi poverenému výkonom správy a činnosti MsÚ
- 800,-Sk/prac.deň s daňou

-7Predložený návrh bol schválený (9 -3 - 1).
Ing. Néveri oznámil, že 50% odmeny ponechá v kase úradu a o jej použití rozhodne
neskoršie.

12./

Návrh na riešenie úloh vyplývajúcich pre MPBH s.r.o. na úseku zmluvných vzťahov
z nájmu - dlžníkmi
Ing. Varga Viliam, riaditeľ MPBH s.r.o. krátko komentoval predložené návrhy na
uznesenie. Po vyjasnení situácie navrhuje v dome č. 3300 uzatvoriť zmluvu s
obidvoma Matlákmi.
Predložené návrhy opatrení boli schválené (13 - 0 - 0).

13./

Majetkoprávne otázky
Mestské zastupiteľstvo tajným hlasovaním schválilo návrh komisie správy mestského
majetku na predaj pozemku vo výmere 23 m2 v cene 50,-Sk/m2 (10 - 0 - 3).

14./

Interpelácie poslancov
Mikóczy Dénes - zvolať telesne postihnutých na sídliskách za účelom zmapovania ich
potrieb ohľadne parkovania
- doriešiť verejné osvetlenie na sídl. Juh
- vyhovieť žiadosti na vysporiadanie pozemku Juraja Lakatosa na
Lastovičkej ul.
- pamätné stĺpy v zimnom období nezakrývať - môže sa poškodiť ich
materiál
- lepšie využívať použiteľný počet zamestnancov na verejnoprospešné
práce
Ing. Michnya Róbert - informoval o úspešnom vystúpení divadla Poloska
v Gabčíkove, o ich plánoch a poďakoval mestu a MsKS za
pomoc
- navrhol informačnú tabulu v meste aj v anglickom jazyku
- navrhol zbúrať stenu okolo bývalej fontány v parku a obnoviť
jej funkčnosť
- opýtal sa na stav sporu s fy APOLLÓN s.r.o.
Ing. Néveri informoval, že s pánom Borosom nasleduje ďalšie súdne pojednávanie,
okrem toho predložil aj niekoľko návrhov na mimosúdnu dohodu. Stav sporu s COLIS
nepozná.
Pán Dobis dodal, že písomný elaborát bude rozdaný poslancom. Je to zložité, ale treba
sa tým zaoberať.

-8Ildikó Laposová - vytvoriť uzavreté športové ihrisko pre deti na štadióne
- vytvoriť fórum na webovej stránke mesta
- pre vysoký počet krádeží vo veľkých obchodných centrách vyzvať
ich na vybudovanie kamerového systému
- ako sa stará o veľké kontajnery na sídliskách a verejných
priestranstvách
- navrhla pozdraviť novorodencov a poskytnúť príspevok vo výške
1 000,- Sk
MUDr. Vrezgová - v súvislosti so sporným pozemkom pri Hoteli Termál sa opýtala na
pravidlo odstránenia podzemných vedení
Pán Dobis informoval, že podľa kúpnej zmluvy sa odstránia na náklady mesta.
JUDr. Győri však upozornil, že žiadne uznesenie takú povinnnosť mestu neukladá.
Ing. Raffay informoval, že kontajnery na sídliskách opravujú, resp. menia na základe
oznámenia.
O povinnosti a spôsobe dezinfekcie týchto kontajnerov prisľúbil zistiť informácie.
Daniel Csepi - informoval, že v areáli štadióna plocha bývalého kempingu je už
v podstate pripravená na ďalšie použitie
Mgr. Varga Éva - navrhla rekonštrukciu pamätihodností mesta
- navrhla nočné osvetlenie kostolov a pamätníkov na verejných
priestranstvách
- konštatovala, že počet smetných košov pri chodníkoch je stále
nedostatočný
- navrhla odstrániť, resp. obnoviť poškodené dekoračné reťaze pri
chodníkoch na sídliskách
- navrhla naplánovať väčší rozpočet na údržbu detských ihrísk
Csaba Kušnír - detské ihrisko v Ižope je zrelé na odovzdanie do zberu
Ing. Ildikó Dobis - požiadala vypratať v rámci verejnoprospešných prác pozemky,
o ktoré sa vedie súdny spor s p. Borosom
- upozornila na nedisciplinovanosť kamiónov pri čerpacej stanici
Slovnaft hlavne v skorých ranných hodinách
- navrhla poskytnúť MŠK rýchlu pomoc 150 000,-Sk, aby mohli
zahájiť sezónu
- prihovorila sa za vybudovanie ISS na Mestskom úrade
- požiadala o informáciu ohľadne kanalizácie Okočskej cesty a Ižopu
Pán Dobis konštatoval, že vzhľadom na nepripravenosť nevidí nádej, že by vodárne
v okrese Dunajská Streda dostali dotácie od EÚ, bude musieť mesto hľadať iné
riešenie.

-915./

Voľné návrhy
Ing. Róbert Michnya - navrhol vytvoriť street ballové ihriská na sídliskách
- informoval o pripravovanom stretnutí miest a obcí s názvom
Megyer 26. septembra a navrhol schváliť uznesenie o aktívnej
účasti v tomto združení
- navrhol schváliť, aby sa zasadnutia MsZ konali v sobášiacej
sieni MsÚ
Ing. Néveri navrhol vo veci aktivity "Megyer" -ov počkať na konkrétne oslovenie,
s druhým návrhom tiež súhlasí, ale o tom nech rozhodne mestská rada.
Ivan Bobkovič - navrhol schváliť Ing. Michnyu do komisie výstavby
Ing. Bartalos, predseda komisie výstavby, prisľúbil doplnenie počtu členov komisie na
nasledujúcom zasadnutí.
Pán Dobis v tejto časti programu informoval o pridelených odmenách prepustených
zamestnancov bývalým primátorom mesta. Konštatoval, že o tých, ktorí nastúpili späť
do zamestnania, nechce hovoriť, nakoľko vrátia predmetné odmeny. Ing. Fodor,
prepustený prednosta úradu dostal 5 mesačné odstupné a 3 mesačné odchodné,
nakoľko išiel do dôchodku.
Csaba Kušnír - požiadal o informáciu ohľadne nočných a víkendových príplatkov
členom MP
Ing. Néveri konštatoval, že nie je žiadne pravidlo vypracované a prisľúbil riešenie.
Dr. Vrezgová navrhla znovuprijatým dvom zamestnancom ponechať časť odmeny.
Ing. Néveri pripustil kompenzáciu, ale najprv nech sa postupuje podľa pôvodnej
dohody.
Poverený štatutárny zástupca mesta ďalej blahoželal folklórnej skupine Megyer k ich
10. výročiu založenia, informoval, že v uplynulom období populárne a praktické
kultúrne poukazy pravdepodobne v tomto roku nebudú a zároveň požiadal nájsť
spoločné riešenie pre prevádzkovanie CVČ a VMCM v nasledujúcom období.

16./

Diskusia
V rámci tohto programového bodu poslanci schválili priestor pre diskusiu občanov.
Ako prvý prehovoril pán Angyal, projektový manager fy
Predložil projekt výstavby supermarketu TESCO o ploche 5 000 m2 na Komárňanskej
ulici oproti Butikcentrumu a zodpovedal otázky poslancov týkajúce sa predovšetkým
plynulosti a bezpečnosti cestnej dopravy na predmetnom úseku.
Pán Lévai Vojtech opakovane požiadal o pridelenie náhradného bytu.
Ing. Néveri konštatoval, že momentálne mesto nemá voľný byt a prisľúbil štandartný
postup pri posudzovaní jeho žiadosti.

- 10 Ing. Rácz Július, zamestnanec ÚPSVaR, na otázku poslancov informoval, že mesto by
mohlo zamestnať ešte 40 zamestnancov v rámci VPP. Upozornil ďalej na autá
parkujúce v zeleni na sídliskách a na prepadnutú kanalizáciu na Lesnej ulici.
Občania ešte upozornili na betónové hrádze na konci Lastovičkovej ulice, na neľahkú
manipuláciu s detskými kočíkmi na parkovisku pri Jednote, na nepraktický zákaz
odbočovania pri vchode na parkovisko pri Jednote, na neupravené okolie garáží na
Jelenej ulici a na potrebu dohliadnuť na odvoz smetia zo sídlisk počas dlhších
sviatkov.

17./

Záver
Ing. Néveri poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.
Ing. Alexander Néveri
poverený štatutárny zástupca mesta
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Uznesenie č. 2-MsZ/2007
zo dňa 26.3.2007
1. Mestské zastupiteľtvo Vo Veľkom Mederi
a/

berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení MsZ na rok 2007

b/

schvaľuje
zrušenie nesplnených uznesení MsZ za odbobie 2003-2006 a to uznesenie
5M-MsZ/2003 zo dňa 13.10.2003 bod 5 písm. a/.
" schvaľuje odpredaj pozemku pparc.č. 361/8 v k.ú. Veľký Meder vo výmere
27m2 pre Máriu Lévaiovú a Evu Lévaiovú, a pozemku parc.č. 361/9 v
k.ú.Veľký Meder pre Ing. Prisku Ácsovú podľa dohody účastníkov zo dňa
8.10.2003 "
poznámka :
Medzi uvedenými osobami nedošlo k dohode.
9MsZ/2003 zo dňa 3.11.2003 bod 3 písm.a/.
" schvaľuje dlhodobý prenajom pozemku v k.ú. Veľký Meder z vlastníctva
mesta 45 ha za účelom výstavby farmy na chov a spracovanie králikov pre fy
SLOVIEN EXIM so sídlom v Dunajskej Strede "
poznámka :
Pre nezáujem fy SLOVIEN EXIM nebol dojednaný prenájom.
1MsZ/2004 zo dňa 8.3.2004 bod 5 písm.b/.
" poveruje MsÚ vypracovaním náplne činnosti MsZ na rok 2004 "
poznámka :
Úloha v tomto znení je nevykonateľná. MsÚ je výkonným orgánom
zastupiteľstva.
7MsZ/2005 zo dňa 12.12.2005 bod 8 písm. a/.
" schvaľuje umiestnenie spomaľovacieho prahu na Orechovej ulici pre
obytným domom na Poľovníckej ulici č. 1532 "
poznámka :
Poučení s doterajšími skúsenosťami pri vybudovaní spomaľovacieho prahu
tambývajúci občania by mali určiť miesto tohto diela, nakoľko k tomu nedošlo
mesto túto úlohu nevykonalo .

- 12 2. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
celoročné hospodárenie mesta Veľký Meder za rok 2006 bez výhrad

3. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
rozdelenie prebytku hospodárenia z roku 2006 nasledovne :
- 2000 tis.Sk do rezervného fondu
- 2000 tis.Sk do účelového fondu na účely údržby cestného fondu
- 200 tis. Sk do účelového sociálneho fondu
- 4380 tis. Sk na použitie do rozpočtu roka 2007

4. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

k o n š t a t u j e, že
MsKS plán vlastných príjmov splnilo na 156,81 % a celkové príjmy
na 113,06 % , čo bolo zárukou na prekročenie plánu výdavkov
v precentuálnom vyjadrení na 116,56 %

b/

schvaľuje
správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia MsKS vo Veľkom Mederi
za rok 2006

5. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

s c h v a ľ uj e
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2006

6. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

berie na vedomie
správu o činnosti mestského úradu k 26.3.2007

7. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

s c h v a ľ uj e
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2007

- 13 8. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

b e ri e n a v e d o mi e
informatívnu správu o príprave rozpočtu mesta na rok 2007

9. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

berie na ve domie
informatívnu správu o plnení úloh na zabezpečenie finančných protriedkov na
účely sociálno-ekonomického rozvoja mesta z prostriedkov EÚ a z fondov
ústredných organov štát. správy SR

11. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
odmeny poslancom a členom stálych komisií MsZ nasledovne :
1. Poslancom za účasť na zasadnutí MsZ s daňou
2. Členom komisií za účasť na zasadnutí komisií s daňou
3. Predsedom komisií za účasť na zasadnutí komisií s daňou

1000,-Sk
700 ,-Sk
800,-Sk

12. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom mederi
a/

schvaľuje
1. Štatutárnemu zástupcovi mesta mesačnú odmenu vo výške 50%
zo sumy 48.780,-Sk s daňou
2. Poverenému poslancovi s výkonom správy a činnosti MsÚ
vo výške 800,-Sk/pracovný deň s daňou

13. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

b e r i e n a v e d o mi e
návrh na riešenie úloh vyplývajúcich pre MPBH s.r.o. na úseku zmluvných
vzťahov z nájmu ( nájomníci - dlžníci )

b/

súhlasí
s opatreniami na účely úradného otvorenia neobývaných bytov a uskladnenia
bytových zariadení vo vhodných priestoroch na základe presnej inventarizácie,
a to v prípade , keď doterajší užívatelia boli vyrozumení, ale neprejavili
súčinnosť s prenajímateľom bytov

- 14 14. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Meder
a/

súhlasí
na základe odporúčania komisie Správy mestského majetku zo dňa 2.3.2007
s odpredajom pozemku v k.ú. Veľký Meder , parc.č. 361/9 vo výmere 23m2
pre Evu a Máriu Lévaiových za cenu 50,-Sk/m2. Náklady za geodetické úkony
ako i zápisu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností majú znášať kupujúci

Ing. Alexander Néveri
poverený štatutárny zástupca mesta

Overovatelia zápisnice:
MUDr. Alžbeta Vrezgová
Csaba Kušnír

Ladislav Dobis
poverený pre správu MsÚ
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Uznesenie č. 2 - MsZ/2007, bod č. 10/a,b
vetované povereným štatutárnym zástupcom mesta
10. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

berie na vedomie
navrhovanú organizačnú štruktúru spoločnosti TERMÁL s.r.o. ako i s tým
súvisiace práce a konpetencie medzi jednotlivými zamestnancami spoločnosti

b/

odporúča
valnému zhromaždeniu spoločnosti TERMÁL s.r.o. zabezpečiť funkčnosť
spoločnosti v zmysle navrhovanej organizačnej štruktúry

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Overovateľia zápisnice:
MUDr. Alžbeta Vrezgová
Csaba Kušnír

Ladislav Dobis
poverený pre správu MsÚ

