Zápisnica
napísaná z príležitosti 6. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 10.12.2007

Predsedajúci :

Ing. Ladislav Rudický, PhD.

Prítomní :

podľa prezenčnej listiny

Overovatelia zápisnice :

Ladislav Dobis
Mgr. Éva Varga

Zapisovateľ :

Ing. Ladislav Jankó

1./

Otvorenie, kontrola uznesení
Primátor mesta, Ing. Ladislav Rudický, PhD pozdravil prítomných a konštatoval, že
zasadnutie je uznášaniaschopné.
Pracovné predsedníctvo bolo schválené v zložení Dénes Mikóczy a Ildikó Laposová.
Program rokovania bol schválený podľa pozvánky.
Plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia hodnotil Ing. Rudický. Informoval, že
uznesenia boli vykonané až na navýšenie základného imania TK, kde bude treba prijať
nové, upresnené uznesenie. Tak isto bude treba určiť nových nájomcov do uvoľnených
bytov, nakoľko na minulom zasadnutí schválení nakoniec odmietli tieto byty.

2./

Správa primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta
Ing. Rudický informoval poslancov ako aj občanov mesta, že športová hala T-18 je
znovu v prevádzke podľa požiadaviek hygienikov.
Výstavba kruhového objazdu je schválená na r. 2008.
Boli objednané projektové dokumentácie na kanalizáciu Okočkej cesty, rekonštukciu
ZŠ J.A.Komenského, úpravu centrálnej mestskej zóny a parku, vybudovanie vstupnej
cesty a parkoviska pri ZŠ B.Bartóka. Hovorilo sa aj o prípravách kanalizácie Ižopu.
Blíži sa uzávierka pripomienkového konania priemyselného parku a boli objednané
nové cintorínske poriadky cintorínov (katolický, reformovaný a v Ižope).
Rokoval na pôde úradu s ministrom ŽP, p. Izákom, resp. s investormi z Talianska
o perspektívach rozvoja mesta, odpadového hospodárstva a využitia geotermálnej
energie.
Vo veci Polikliniky Ing. Rudický konštatoval, že na novú podrobne spracovanú
žiadosť mesta obdržal nepriaznivú odpoveď.

-2Podľa toho VÚC ponúka na priamy odpredaj mestu hlavnú budovu, kotolňu
a pozemok pod budovou za 15 mil. Sk.
Ostatné objekty (garáže) s pozemkom mienia predať formou dražby (4,5 mil Sk
vyvolávaciu cenu). Navrhuje preto otvoriť v meste širšiu diskusiu o perspektívach
takého riešenia.
Vo veci "Amfiteátra" informoval, že predstavitelia pozemkového fondu
a p. Kálnokyho potvrdili, že pozemok mohol byť vrátený ako lesná pôda, nakoľko sa
nevykonali potrebné úpravy pozemku.
Konštatoval, že mesto naviac bude mať povinnosť vypratať tento pozemok. Podobne
nepríjemná a nákladná záležitosť bude likvidácia skleníka v majetku mesta z pozemku
p. Júliusa Borosa.
Pán primátor informoval o podnikateľských zámeroch DAN AGRAR Slovakia
a konštatoval, že sa snažia vychádzať v ústrety záujmom mesta - treba s nimi
priebežne komunikovať.
Rokoval vo veci zastávky TOURANCARU v našom meste, ale neprichádza to do
úvahy.
Informoval ďalej, že SAD mienia zrušiť, predať autobusovú stanicu, stačila by im
zastávka so 4 - 5 stanovišťami.
Zúčastnil sa pracovnej cesty v meste Pápa, kde študovali formu prevádzkovania
kúpaliska a vyberania dane za ubytovanie. Očakáva podobne cenné rady aj z ďalších
plánovaných návštev v Sárvári a v Bükfürdő.
Na konci svojej správy informoval, že na prevádzkovanie údržby verejnej zelene bude
treba vypísať verejnú súťaž, zatiaľ sa predĺži zmluva s fy Garden a na základe
odporúčania prípravnej komisie sa zaobstará biela FABIA Combi pre mestskú políciu.
Pán Dobis namietol voči argumentácii pozemkového úradu vo veci Amfiteátra.
Konštatoval, že vynechaním mesta z procesu navrátenia predmetného pozemku
Kálnokyovcom nedodržali niekoľko ustanovení správneho poriadku, preto treba
pokračovať súdnou cestou.
Ing. Rudický dodal, že stanovisko prokuratúry ešte nepoznáme.
Ing. Néveri navrhol zároveň rokovať aj s Kálnokyovcami a požiadať o odpredaj tohto
pozemku späť do majetku mesta ako lesnú plochu.
Ing. Dobis Ildikó požiadala o informáciu ohľadne možného vinníka za
nevysporiadanie tohto pozemku, Ing. Rudický však konštatoval, že je to záležitosť
siahajúca do r. 1981.
Správa primátora mesta bola schválená (13 - 0 - 0).
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Interpelácie poslancov
Pán Bobkovič upozornil na neupravený chodník na Bratislavskej ulici (za Biozónou),
na neobývaný, neupravený dom na Kurtaserskej ulici a vyslovil názor, že Promenáda
je zbytočne silno osvetlená.
Pán Csepi požiadal o jednoznačné stanovisko na riešenie bývania Vojtecha Lévaiho
a upozornil na nedostatky prevádzkového poriadku skládky na Okočskej ulici ako aj
na absenciu jej osvetlenia.
Ing. Varga, riaditeľ MPBH s.r.o. vo veci Lévai konštatoval, že menovaný stále nemá
vyrovnané dlhy, preto nemôže byť partnerom.
Pán Dobis informoval, že v Starom majeri sú voľné priestory, ktoré by mohli byť
upravené za účelom bývania, ak by sa dalo dohodnúť o prenájom s Kálnokyovcami.
Ďalej upozornil, že na sídliskách by bolo potrebné meniť kontajnery na plasty
týždenne, ale aj u rodinných domov min. po 10 dňoch.
Ing. Rudický dodal, že pán Kálnoky mieni predať Starý majer, preto nemá záujem
o ďalších obyvateľov.
Ing. Vrezgová navrhla na malých zastávkach autobusu pri cestách vymeniť existujúce
prístrešia na účelné a estetické, navrhla určiť jednoznačne zodpovedného správcu
cintorínov a zamyslieť sa nad zriadením stredísk núdzového bývania.
Ing. Rudický potvrdil, že treba vyriešiť správcovstvo nad cintorínmi a informoval, že
existujú projekty na výstavbu "sociálnych bytov" s 80% štátnou dotáciou.
Pán Dobis navrhol pre tieto účely zaobstarať si nevyužitý pozemok na Táborskej ulici
za Zerdou.
Na konci tohto programového bodu Dr. Vrezgová informovala, že skupina miestnych
lekárov sa rozhodla hľadať vlastné riešenie nezávisle na snaženiach mesta získať
Polikliniku a požiadala primátora mesta o účasť na ich rokovaniach.

4./

Koncepcia rozvoja mesta v tepelnej energetike
Materiál spracovaný fy SLOVGEOTERM predložil jeden z autorov Ing. Halás ml.
Ing. Varga, riaditeľ MPBH s.r.o. informoval, že v rámci predloženého programu by sa
rekonštruovali palivové systémy kotolní, resp. by sa prepojili kotolne, súčasne by sa
vykonala kompletná rekonštrukcia teplovodov.
Odporúčal schváliť predložený materiál aj s doplnením, že by sa v 1. etape napojili
okrem sídlisk aj dve základné školy.
Ing. Halás dodal, že vzhľadom k celkovým nákladom napojenie škôl by
nepredstavovalo výrazné navýšenie.

-4Predložený materiál bol schválený (13 - 0 - 0).
Návrh na napojenie základných škôl v 1. etape riešenia bol schválený (13 - 0 - 0).
5./

Udelenie ceny PRO URBE v r. 2007
Ing. Kucseraová predložila najprv návrh na doplnenie Zásad podmienok udeľovania
ocenenia mesta Veľký Meder PRO URBE a to v tom zmysle, že z navrhnutých
kandidátov cenu získa ten, kto získa min. 7 hlasov (nadpolovičná väčšina všetkých
poslancov). Tento návrh bol schválený (12 - 1 - 0).
Ing. Kucseraová ďalej predložila návrhy na kandidátov :
Skupina Megyer Táncegyuttes bola navrhnutá z príležitosti 10.výročia vzniku.
Tibor Ábrahám navrhnutý in memoriam za činnosť v MO ČK.
István Cseri, dekan navrhnutý in memoriam za pomoc obyvateľom mesta v rokoch
1946 - 1948
PaedDr. Ernest Nagy, riaditeľ základnej školy v dôchodku bol navrhnutý
za pedagogickú činnosť.
Poslanci sa rozhodli tajným hlasovaním udeliť cenu PRO URBE v r. 2007
PaedDr. Ernestovi Nagyovi (8 - 5).
Ing. Rudický informoval, že odovzdanie ceny sa uskutoční dňa 14.12.2007
o 14.00 hod. v koncertnej sále ZUŠ.

7./

Správa náčelníka mestskej polície
Písomne predloženú správu komentoval Tomáš Lukács, náčelník mestskej polície.
Po krátkej diskusii zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu (13 - 0 - 0).

6./

Všeobecne záväzné nariadenia mesta
Návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta o daniach a poplatkoch predložila
Ing. Dúžiková, vedúca finančného odd. mestského úradu. Konštatovala, že výšky daní
a poplatkov u občanov sa nemenia, isté zmeny nastanú len u podnikateľov.
Schválením týchto nariadení sa zrušia skôr schválené VZN č. 56 až 61 z r. 2006.
Návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta
č. 67 - o dani z nehnuteľností,
č. 68 - o dani za psa,
č. 69 - o dani za ubytovanie,
č. 70 - o dani za užívanie verejného priestranstva,
č. 71 - o dani za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje a
č. 72 - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
boli schválené (13 - 0 - 0).

-5PaedDr. László Tamás, referent odboru ŽP predložil návrh na VZN č. 66 o podmienkach držania a chovu psov na území mesta.
Tento materiál bol schválený (13 - 0 - 0).

8./

Zmena rozpočtu mesta
Ing. Dúžiková predložila a krátko komentovala predložený materiál - 2. úpravu
rozpočtu mesta v r. 2007.
V diskusii Ing. Néveri konštatoval, že ak nechceme zvýšiť poplatok za odpad, bude
treba doriešiť odpadové hospodárstvo. Ing. Dobis pripustila, že vlastná skládka by
bola lacnejšia.
Ing. Kucseraová dodala, že riešením môže byť už plánované separovanie, ale môže
byť úspešné len za aktívnej účasti občanov.
2. úprava rozpočtu mesta v r. 2007 bola chválená (13 - 0 - 0).
Mestské zastupitešstvo schválilo rozpočtové provizórium na r. 2008 (12 - 1 - 0).

9./

Okruh úkonov a činností zástupcov primátora mesta
Kompetencie a náplň činnosti zástupcov primátora mesta boli schválené tak ako
primátor mesta navrhol (viď prílohu) (9 - 4 - 0).

10./

Majetkoprávne operácie
Úvodom Ing. Raffay odôvodnil, prečo sa predkladá len 5 žiadostí z 12 prerokovaných
v komisii majetku mesta. Boli vynechané, lebo je kompetentný vybaviť ich iný úrad
(záhradky), predmetné pozemky sú nevysporiadané, žiadosť je neúplná, resp. bola
podaná neskoro. O výstavbe garáží sa bude rokovať po novom zameraní parciel.
Mestské zastupiteľstvo hlasovalo o žiadostiach :
- Mária Buzgóová - predaj 115 m2 pozemku - komisia odporúča za cenu 150,-Sk/m2
- Karol Orvos a manž. - predaj 100 m2 pozemku - komisia zatiaľ neodporúča
- ZSE distribúcia, a.s. - predaj 16 m2 pozemku - komisia odporúča za cenu
1500,-Sk/m2
- Csaba Vizvári - predaj 350 m2 pozemku - komisia neodporúča
- Jozef Roštáš - predaj 76 m2 pozemku - komisia odporúča za cenu 150,-Sk/m2.

-6Tajným hlasovaním bol schválený predaj pre
- Máriu Buzgóovú
(11 - 2)
- ZSE distribúcia, a.s.
(11 - 2)
- Jozefa Roštáša
(11 - 2)
Pre Karola Orvosa
a Csabu Vizváriho
predaj nebol schválený.

(3 - 10)
(1 - 12)

Na konci tohto programového bodu ešte odznela informácia, že spomenuté
nevysporiadané pozemky rieši mestký úrad a že so staviteľmi garáží na Ružovej ul.
sa dohodli na uložení panelových garáží.

11./

Voľné návrhy
Mestské zastupiteľstvo poverilo primátora mesta rokovaním vo veci odkúpenia
Polikliniky po zosúladení spoločného zámeru mesta a poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti (dopl. návrh Dr. Vrezgóovej) (11 - 2 - 0).
Na návrh JUDr. Győriho zastupiteľstvo určilo tajným hlasovaným poradovník
uchádzačov o byty nasledovne :
- byt na Jahodovej ul.č. 27
- Földesová Marta
- Sárközi Daniel
- Borosová Judita
- byt na Komárňanskej ul.č.8
- Kosárová Katarína
- Tercs Végh Melita

Ing. Dúžiková informovala o doterajšom úspešnom obchodovaní mesta s akciami
v Dexia Banke a na jej návrh schválilo kúpu ďalších 59 akcií v hodnote 472 tis. Sk
z rezervného fondu mesta ( 11 - 2 - 0).
Namiesto odstupujúceho predsedu dozornej rady pri MPBH s.r.o. Ing. Döménya
poslanci schválili Ing. Gejzu Kórósiho za nového člena dozornej rady (11 - 2 -0)
a Ildikó Laposovú za predsedu dozornej rady (12 - 1 -0).
Na návrh primátora mesta zastupiteľstvo zrušilo mestskú radu (13 - 0 - 0) a zriadilo
odbornú komisiu na prípravu rokovaní MsZ (13 - 0 - 0).
Mestské zastupiteľstvo ako valné zhromaždenie TERMÁL s.r.o. schválilo
- vytvorenie rezervného fondu spoločnosti
(13 - 0 - 0)
- koncepciu tvorby cien vstupeniek na r. 2008
(10 - 2 - 1)
- zrušenie uznesenia č. 5 - MsZ/2007- 6/a
(13 - 0 - 0)
- zvýšenie základného imania spoločnosti
(13 - 0 - 0)
celý text viď uznesenia č. 15/a, b, c, d.
Diskusiu vyvolala len koncepcia tvorby cien pre r. 2008.

-7Na návrh primátora mesta zastupiteľstvo schválilo JUDr. Dezidera Győriho za
prísediaceho pri Okresnom súde v Dun. Strede (13 - 0 - 0).
Pán Dénes Mikóczy sa vzdal funkcie predsedu projektovej komisie a na jeho návrh
poslanci schválili na túto funkciu Ildikó Laposovú (12 - 1 - 0).
V ďalšej časti tohto programového bodu sa diskutovalo o podnikateľských zámeroch
DAN AGRAR SLOVAKIA vzhľadom na to, že prípadné ich investície by mohlo
schváliť Ministerstvo ŽP aj bez súhlasu mesta.
Ing. Rudický vyslovil presvedčenie, že namiesto uznesení v tejto veci by boli
prospešnejšie osobné rokovania.
Ing. Michnya navrhol do rokovaní zapojiť aj miestne združenie obvateľov.
Ildikó Laposová poukázala na nezdravé preťaženie miestnych komunikácií.
Ing. Dobis by však privítala produkciu domáceho mäsa. Navrhla ďalej medializovať
predaj pozemkov priemyselného parku, zároveň sa však pripraviť na rokovania
s prípadnými uchádzačmi.
Ing. Néveri sa vyslovil optimisticky k zužitkovaniu priemyselného parku.
Ildikó Laposová požiadala pri rokovaniach zohľadniť počet zamestnancov ako
prioritu.
Na konci rokovania poslanci pridelili slovo prítomným občanom.
Pani Preisingerová trvá na odkúpení a rekonštrukcii budovy Polikliniky, chýbajú
odpadové koše na uliciach (Poľovnícka), predmetná oblasť je nedostatočne osvetlená
a navrhla vylúčiť nákladnú dopravu z Poľovníckej ulice.
Ing. Rácz navrhol upraviť otvárací čas skládky tak, aby hlavne odpad vyprodukovaný
cez víkend sa dal uložiť, navrhol rekonštruovať prícestné zastávky autobusov
a zakročiť kvôli stavu stanice SAD. Vyslovil kritiku na adresu firmy vykonávajúcej
rekonštrukciu NN rozvodu v týchto týždňoch, navrhol pri Mikulášskom jarmoku už
nepoužívať staré, neestetické železné stoly a navrhol potrestať vinníka
zanedbávajúceho svoje povinnosti vo veci Amfiteátra.
Dr. Vrezgová odporúčala informovať prípaných nových nájomcov bytov na sídliskách
o možnostiach parkovania a Ing. Dömény vyslovil presvedčenie, že Ing. Néveri ako aj
pán Dobis urobili všetky potrebné kroky vo veci Amfiteátra.

12./

Záver
Ing. Rudický poďakoval za celoročnú prácu poslancom a poprial každému príjemné
prežitie sviatkov a šťastný nový rok a ukončil rokovanie.
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Uznesenie č.6-MsZ/2007
zo dňa 10.12.2007

1.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/.

schvaľuje
správu primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta

b/.

berie na vedomie
správu náčelníka Mestskej polície vo Veľkom M ederi

2.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/.

schvaľuje
Koncepciu rozvoja mesta v tepelnej energetike

b/.

schvaľuje
napojenie základných škôl v I.etape realizácie

3.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/.

schvaľuje
doplniť zásady Podmienok udeľovania ocenenia mesta Veľký Meder
PRO URBE bod č. 2 nasledovne :
" Hlasuje sa zakrúžkovaním jedného poradového čísla navrhnutých
kandidátov.
Cenu získava kandidát s počtom hlasov 7 a viac ( nadpolovičná väčšina
všetkých poslancov ). "

b/.

schvaľuje
udelenie ceny PRO URBE v roku 2007 pre PaedDr. Nagy Ernesta

4.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/.

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 66 o podmienkach
držania a chovu psov na území mesta .

-95.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/.

schvaľuje
1. VZN mesta Veľký Meder č. 67 o dani z nehnuteľností.
2. VZN mesta Veľký Meder č. 68 o dani za psa.
3. VZN mesta Veľký Meder č. 69 o dani za ubytovanie.
4. VZN mesta Veľký Meder č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva.
5. VZN mesta Veľký Meder č. 71 o dani za predajné automaty a o dani za
nevýherné hracie prístroje.
6. VZN mesta Veľký Meder č. 72 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady .

6.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
II. úpravu rozpočtu mesta Veľký Meder v roku 2007 podľa predloženého
materiálu

7.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/.

s ch v a ľ u j e
rozpočtové provizórium mesta Veľký Meder na rok 2008

8.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/.

schvaľuje
okruh úkonov a činností zástupcov primátora mesta na návrh primátora mesta

9.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/.

schvaľuje
1.

Odpredaj nehnuteľnosti, pozemku, parc. č. 2615/2 v kat. území Veľký
Meder, vo výmere 115 m2 , pre Máriu Buzgóovú, za cenu 150 Sk/m2

2.

Odpredaj nehnuteľnosti, pozemku, parc. č. 2168/4 v kat. území Veľký
Meder, vo výmere 16 m2 , pre ZSE distribúcia, a.s. Bratislava, za cenu
1500 Sk/m2
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3.

b/

10.

Odpredaj nehnuteľnosti, pozemku, parc. č. 3739/3 v kat. území Veľký
Meder, vo výmere 76 m2, pre Jozefa Roštáša za cenu 150 Sk/m2

neschvaľuje
1.

Odpredaj nehnuteľnosti, pozemku, časť parcely č. 2167/1 v kat. území
Veľký Meder, vo výmere cca. 100 m2 , pre Karola Orvosa a manželku

2.

Odpredaj nehnuteľnosti, pozemku, časť parcely č. 853/1 v kat. území
Veľký Meder, vo výmere 350 m2 pre Csabu Vizvári

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/.

poveruje
primátora mesta Veľký Meder rokovaním vo veci odkúpenia Polikliniky vo
Veľkom Mederi po zosúladení spoločného zámeru mesta a poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti

11.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/.

schvaľuje
pridelenie nájomného bytu na Jahodovej ulici č. 3161/27 o rozlohe 41,60 m2
pre Martu Földesovú

b/.

schvaľuje
pridelenie nájomného bytu na Komárňanskej ulici 3300/8, byt č. 13 o rozlohe
47,40 m2 pre Katarínu Kosárovú

12. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/.

schvaľuje
upísanie akcií na zvýšenie základného imania DEXIA banky Slovensko a.s.
v počte 59 ks v celkovej hodnote 472. 000,-Sk z rezervného fondu mesta

13. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/.

schvaľuje
Ing, Gejza Kórósiho za člena dozornej rady MPBH s.r.o. namiesto
odstupujúceho Ing.Zoltána Döménya, PhD.
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b/.

schvaľuje
Ildikó Laposovú za predsedkyňu Dozornej rady MPBH, s.r.o.

14. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/.

zrušuje
uznesenie č. 1P-MsZ/2006 – C/1 zo dňa 16.12.2006 a č. 1-MsZ/2007 -1/a
zo dňa 29.01.2007

b/.

zriaďuje
odbornú komisiu na prípravu rokovaní mestského zastupiteľstva

15. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/.

schvaľuje

podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa
zákona č. 138/1992 Zb. o majetku obcí poveruje primátora Mesta Veľký Meder, p. Ing.
Ladislava Rudického, PhD., aby ako orgán oprávnený zastupoval Mesto Veľký Meder ako
jediného spoločníka v spoločnosti TERMÁL s.r.o. so sídlom Promenádna 3221/20, Veľký
Meder, IČO: 34 099 336 prijal nasledujúce rozhodnutie v rámci výkonu pôsobnosti valného
zhromaždenia spoločnosti TERMÁL s.r.o.:
- použil nerozdelený zisk z minulých rokov vo výške 4.500.000,-Sk na vytvorenie
investično – rezervného fondu spoločnosti TERMÁL s.r.o.
- doplní sa Zakladateľská listina spoločnosti TERMÁL s.r.o. o § 27a, ktorý znie:
§ 27a
Investično – rezervný fond
1.Spoločnosť vytvára investično – rezervný fond vo výške 20.000.000,-Sk.
2.Investično – rezervný fond sa vytvára a dopĺňa každoročne z čistého zisku po
doplnení rezervného fondu, a to výške 5% čistého zisku, najmenej však
5.000.000,-Sk, až kým sa nedosiahne výška stanovená touto zakladateľskou
listinou.
3.Po prvýkrát sa prídel do investično – rezervného fondu vykoná z čistého zisku
dosahovaného v roku 2007, po doplnení rezervného fondu vo výške určenej
v bode 2. tohto ustanovenia zakladateľskej listiny.
4.Prostriedky investično – rezervného fondu sa uložia v komerčnej banke na
osobitný termínovaný účet. Právo disponovať s týmto účtom môžu len konatelia
spoločnosti alebo vlastník.

- 12 5.Prostriedky investično – rezervného fondu možno použiť na splácanie prijatých
úverov, ak riadne a včasné splácanie týchto úverov je ohrozené, alebo na riešenie
kritických a havarijných situácií.
6.O použití prostriedkov investično – rezervného fondu rozhodujú konatelia po
súhlase valného zhromaždenia spoločnosti v zmysle uznesenia 1- MsZ/2007-3/a
zo dňa 29.1.2007
b/.

schvaľuje
koncepciu tvorby ceny vstupeniek a služieb na rok 2008 podľa predloženého
návrhu

c/.

zrušuje
Uznesenie č. 5-MsZ/2007-6/a zo dňa 12.11.2007 .

d/.

berie na vedomie

oznámenie Okresného súdu Trnava č.k. 34/Re/1459/2007 ohľadne odmietnutia
vykonať zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti TERMÁL s.r.o.. a to pokiaľ ide
o navrhnutú výšku zvýšenia základného imania 14.200.000,-Sk.
Mestské zastupiteľstvo vyjadruje svoju vôľu pokračovať v začatom konaní a v rámci
konania o námietkach vytknuté nedostatky odstrániť.
Mestské zastupiteľstvo podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa zákona č. 138/1992 Zb. o majetku obcí poveruje primátora
Mesta Veľký Meder, p. Ing. Ladislava Rudického, PhD., aby ako orgán oprávnený zastupovať
Mesto Veľký Meder ako jediného spoločníka v spoločnosti TERMÁL s.r.o. so sídlom
Promenádna 3221/20, Veľký Meder, IČO: 34 099 336 prijal nasledujúce rozhodnutia v rámci
výkonu pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti TERMÁL s.r.o.:
1. rozhodnúť o oprave výšky zvýšenia základného imania spoločnosti nepeňažným
vkladom jediného spoločníka v správnej výške 14.100.000,-Sk /slovom štrnásť
miliónov stotisíc slovenských korún/ tak, že základne imanie Spoločnosti sa zvyšuje
na 45.800.000,-Sk formou vkladu nehnuteľnosti, a to pozemok - parc. č. 4212 ako
ostatné plochy vo výmere 23.652 m2 , ktorá nehnuteľnosť je vedená na LV č. 2287 na
Správe katastra v Dunajskej Strede pre kat. územie Mesta Veľký Meder a ktorá
nehnuteľnosť na účely jej vloženia do základného imania spoločnosti TERMÁL s.r.o.
je ohodnotená znaleckým posudkom súdneho znalca, Ing. Jozefa Gerhardta, č.
posudku 102/2007 zo dňa 11.11.2007 na hodnotu bez zaokrúhlenia 14.166.365,40-Sk,
pričom zvýšenie základného imania sa môže uskutočniť do výšky 14.100.000,-Sk
2. pred notárom podpísať v mene jediného zakladateľa Vyhlásenie jediného zakladateľa spoločníka o prevzatí záväzku na nový vklad tak, ako je to stanovené Obchodným
zákonníkom. Správcom vkladu do zápisu zvýšenia základného imania do obchodného
registra sa stávajú konatelia spoločnosti TERMÁL s.r.o., t.j. Ing. Ildikó Dobis a Dénes
Mikóczy s plnou zodpovednosťou správcu vkladu podľa Obchodného zákonníka
3. schváliť úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti TERMÁL s.r.o.
s prihliadnutím na vyššie uvedené zvýšenie základného imania takto:
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16.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

volí
JUDr. Dezidera Gyoriho za prísediaceho pri Okresnom súde v Dunajskej
Strede na návrh primátora mesta na obdobie 2007 - 2010 .

17.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Ildikó Laposovú za predsedkyňu komisie pre komunikáciu a dozor nad
projektami namiesto odstupujúceho Dénesa Mikóczyho

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Ing. Ladislav Rudický, PhD.
primátor mesta

Mgr. Éva Varga
Ladislav Dobis
––––––––––––––––––
overovatelia zápisnice

Ing. Helena Kucseraová
prednosta úradu

