Zápisnica
napísaná z príležitosti 6. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 9.12.2008

Predsedajúci :

Ing. Ladislav Rudický, PhD., primátor mesta

Overovatelia zápisnice :

Mgr. Éva Varga
Dénes Mikóczy

Prítomní

:

podľa prezenčnej listiny

Zapisovateľ

:

Ing. Ladislav Jankó

1./

Otvorenie, kontrola uznesení
Pán primátor otvoril rokovanie a konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Na návrh pána Dobisa program rokovania bol doplnený o prerokovanie správy
hlavného kontrolóra a takto bol schválený.
Pracovné predsedníctvo bolo schválené v zložení : Ladislav Dobis, Ing. Alexander
Néveri.
Pán primátor k uzneseniam z predchádzajúceho rokovania konštatoval, že boli
splnené, resp. sa vybavujú priebežne.

2./

Správa primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta
Pán primátor v tomto programovom bode vymenoval najdôležitejšie diela
a najdôležitejšie udalosti v roku 2008.
Spomenul výstavbu domu smútku, oplotenie cintorína v Ižope, rekonštrukciu el.
vedenia ZŠ-maď., zahájenie výstavby okružnej križovatky, osvetlenie a detské ihrisko
areálu ZŠ.maď., právoplatné územné rozhodnutie na priemyselný park, stavebné
povolenie na kanalizáciu Okočskej cesty, výstavba 36 b.j., rekonštrukcia miestneho
rozhlasu, nové zastávky autobusov, kontajnery na separovaný odpad, ohradenie
kontajnerov na sídliskách, nové lavičky a popolníky na uliciach, veľa-veľa
vypracovaných štúdií, koncepcií, projektov (kamerový systém, metropolitná sieť,
cyklotrasa, verejné osvetlenie, rekonštrukcia ZŠ-slov., úprava areálu ZŠ-maď,...),
nové partnerské zmluvy (Debica, Kapuvár), úspešné 1. oslavy M.Corvina, tradičné
Svätoštefanské dni, 740. výročie prvej písomnej zmienky nášho mesta, 10. výročie
Komorného speváckeho zboru pri ZUŠ, 50. výročie vzpieračstva, atď.
Na konci svojej správy pán primátor poďakoval každému, ktorí sa podielali na
vymenovaných aktivitách mesta v r. 2008.
Na otázku p. Dobisa pán primátor informoval, že rekonštrukcia podlahy telocvične
ZŠ-slov. bola vykonaná.
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3./

Interpelácie poslancov
Na otázku p. Bobkoviča pán primátor informoval, že výstavba okružnej križovatky by
mala byť až na poslednú asfaltovú vrstvu hotová ešte v tomto roku. Nech nikoho
nepomýli zo zákona zverejnený termín dokončenia (9/09).
Pán Csepi upozornil na nebezpečnú prekážku na okraji cesty na Jahodovej ulici a že
autá pred ZŠ-slov. nedodržujú zákaz státia a zastavenia.

4./

Daňové a poplatkové všeobecne záväzné nariadenia mesta na r. 2009
Predložené písomné materiály komentoval Bc. Imrich Mikos.
- VZN č. 82 o dani z nehnuteľností - len mierne zvýšenie po prepočte na euro prinesie
do mestského rozpočtu cca 1 mil. Sk.
Materiál bol schválený (13 - 0 - 0 ).
- VZN č. 83 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zanedbateľné zvýšenie u občanov, trochu vyššie u podnikateľov - príjem plus cca
1 mil. Sk.
Diskusiu vyvolal návrh p. Csepiho na zavedenie množstvového zberu aj u občanov.
Odznela informácia, že v r. 2009 sa vypracuje nový návrh odpadového hospodárstva.
Materiál bol schválený (11 - 1 - 1).
- VZN č. 84 o dani za psa - bez zmien, len prepočet na euro.
Materiál bol schválený (13 - 0 - 0).
- VZN č. 85 o dani za užívanie verejného priestranstva - len prepočet na euro.
Materiál bol schválený (13 - 0 - 0).
- VZN č. 86 o dani za predajné automaty a o dani za nevýherné hracie prístroje - len
prepočet na euro.
Materiál bol schválený (13 - 0 - 0).
- VZN č. 87 o poplatkoch za prevádzkovanie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
predložil PaedDr. László. Informoval, že doterajšia sadzba 100,-Sk sa zvýši na
10 euro.
Materiál bol schválený (12 - 1 - 0).
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Novelizované všeobecne záväzné nariadenie v dôsledku zavedenia eura
Ing. Ladislav Jankó informoval poslancov, že u VZN č. 88 o sociálnej starostlivosti sa
zmenila sadzba 3000,-Sk na 100,-€, u VZN č. 89 o opatrovateľskej službe príloha č. 1
- tabuľka príspevkov opatrovaného bola prepočítaná na euro a u Štatútu mesta
(VZN č. 90) sa prepočítala výška pokuty 200 000,-Sk na euro, resp. sa spracovalo ako
úplné znenie zahrňujúce predchádzajúce novely.
Materiály boli schválené (13 - 0 - 0).

6./

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 91, ktorým sa určuje výška
a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole,
umeleckej škole, školskom klube detí pri základných školách, centre voľného času
a v zariadeniach školského stravovania
Ing. Kucseraová informovala, že tieto poplatky aj doteraz používané sa museli
spravovať do VZN v dôsledku novely školského zákona.
Materiál bol schválený (13 - 0 - 0).

7./

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 92 o používaní výstražného
zariadenia a typického zvukového znamenia na vozidle Mestskej polície Veľký Meder
Predloženým materiálom oboznámil poslancov a obecenstvo náčelník MP p. Tomáš
Lukács.
Pán Dobis vyzval každého, aby dohliadali na nezneužívanie týchto prostriedkov.
Predložený materiál bol schválený (13 - 0 - 0).

8./

Sadzobník správnych poplatkov mesta Veľký Meder
Predložený materiál komentovala Ing. Dúžiková. Informovala, že sú v ňom
spracované zákonné položky uvedené už v eurách, ktoré mesto vyberá, resp. bude
vyberať.
Predložený materiál bol schválený (13 - 0 - 0).
Pán Dobis dodal, že výňatok zo schválených materiálov s finančným dopadom pre
občanov by mal byť zverejnený v čo najširšom okruhu.

9./

Majetkoprávne operácie
Návrhy na majetkoprávne operácie predložil a komentoval Ing. Dömény, predseda
komisie MM.
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- odkúpení pozemku na konci Ružovej ul. od Fridricha Földesa za cenu podľa
znaleckého posudku schválené (13 - 0 - 0)
- predaj pozemkov z 5. parcely priemyselného parku pre B-servis, Agritechniku
s.r.o., Condor realities s.r.o. schválené (13 - 0 - 0)
Cena a výmera bude upresnená dodatočne.
- zmena uznesenia - zníženie ceny pozemku z 1000,-Sk /m2 na na 150,-Sk/m2 - pri
predaji časti nádvoria vlastníkom obytného bloku č. 594 - neschválené (4 - 4 - 5)
- zmena uznesenia - výmera pozemku podľa nového geometrického plánu - pri nových
garážach na Ružovej ul. schválené (13 - 0 - 0).
Tajným hlasovaním poslanci schválili odpredaj pozemkov (866 m2, 106 m2 a 134m2)
Bc. Ladislavovi Molnárovi a manželke
( 10 - 1 - 2).
O žiadosti p. Kocsisa sa bude hlasovať až po presnom zameraní predmetného
pozemku (vypracovať geometrický plán).
10./

Udelenie ceny PRO URBE
Poslanci tajným hlasovaním schválili z navrhnutých
- Štefan Varga
- Ján Matuš
- Ing. Zuzana Véghová
- Vzpieračský oddiel veteránov
udelenie ceny PRO URBE v roku 2008 Vzpieračskému oddielu veteránov.

11./

Návrh rekonštrukcie nebytových objektov
Ing. Varga, riaditeľ MPBH s.r.o. krátko komentoval predložený zoznam, informoval,
že je to plán na niekoľko rokov v úhrnnej sume cca 50 mil. Sk a konštatoval, že
niektoré body bude treba nutne prednostne realizovať, ako napr. vykurovací systém
ZUŠ a pod.
Ing. Néveri navrhol odložiť hlasovanie na ďalšie zasadnutie, nakoľko poslanci
neodovzdali svoje návrhy v dostatočnom počte.
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Voľné návrhy
Na návrh predsedu finančnej komisie zastupiteľstvo schválilo odmenu primátorovi
mesta na 4. Q 2008 vo výške 31,67 % (13 - 0 - 0) a hlavnému kontrolórovi 18,33 %
zo súčtu platov na 4.Q 2008 (13 - 0 - 0).
Na návrh p. Dobisa mestské zastupiteľstvo schválilo prednesené odporúčania hlavného
kontrolóra na dodržanie zákona o V.O. a uložilo všetkým vedúcim organizačných
zložiek mesta rozpracovať tieto odporúčania na vlastné podmienky a dodržať ich
(11 - 1 - 0).
Ing. Néveri navrhol primerane aj u TERMÁL s.r.o. dodržať tieto ustanovenia.
Ing. Kucseraová predložila návrh na vstup mesta do verejno-súkromného partnerstva
MAS Podunajsko o.z. v záujme spoločného postupu o podporu LEADER.
Tento návrh bol schválený (12 - 0 - 0).
Ing. Dúžiková predložila návrh na rozpočtové provizórium na rok 2009, t.j.
14 714 000,-Sk/mesiac - do spracovania nového rozpočtu.
Tento návrh bol schválený (12 - 0 - 0).
Ing. Szakszon predložil návrh na odkúpenie a následnú likvidáciu hydraulizačného
zariadenia na parcelách priemyselného parku.
Na návrh p. Dobisa namiesto likvidácie sa použil výraz „znefunkčnenia“.
Tento návrh bol schválený (11 - 1 - 0).
Ing. Kucseraová predložila návrh na schválenie výstavby objektov na parc.č.
4479/3,7,9 a 14 priem. parku podľa už skôr schválených projektov.
Tento návrh bol schválený (12 - 0 - 0).
Na návrh p. primátora zastupiteľstvo prenechalo do prenájmu priestory skôr plánované
na premiestnenie knižnice nájomcovi ostatných priestorov bývalej MŠ SSOU Mostová
(12 - 0 - 0).
Pán primátor informoval, že sa rokuje o menej nákladnú rekonštrukciu strechy
knižnice.
Na návrh Ing. Kucseraovej zastupiteľstvo schválilo :
- za členov rady školy pri ZUŠ Ing. Néveriho, p. Mikóczyho a Ing. Pongrácza
(11 - 2 - 0),
- vytvorenie centrálnej likvidačnej komisie v zložení Ing. Dömény, Ing. Jankó,
Mgr. Éva Varga, Ing. Kázmerová a JUDr. Györi
(11 - 2 - 0),
- vytvorenie škodovej komisie v zložení JUDr. Györi, L. Dobis, I. Laposová,
Bc. Mikos
(11 - 2 - 0).
Ing. Kucseraová predložila upresnené znenie uznesenia č. 5-MsZ/2008-9/a
a zrušenie pôvodného.
Tento návrh bol schválený (13 - 0 - 0).
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projektov „Vytvorenie marketingových nástrojov k termálturizmu Dobrého Žitného
ostrova a Hanság-u“ a „Spoločný rozvoj turizmu v regióne Medzičilizie a Alsó
Szigetköz“
(13 - 0 - 0).
Na návrh Ing. Döménya zastupiteľstvo schválilo Ing. Szakszona do komisie mestského
majetku (13 - 0 - 0) a taktiež do komisie ŽP (13 - 0 - 0).
Na návrh Ing. Dobis zastupiteľstvo schválilo spoločnosť EKOBILANZ - Ing. Annu
Krajčíkovú za audítora TERMÁL s.r.o. (10 - 3 - 0).
V ďalšej diskusii pán primátor navrhol uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve s p.
Králikom na predaj 2. parcely priem.parku a Ing. Dömény sa vyslovil optimisticky
k prípadnej kúpe hotela pri parkovisku TK.
Pán primátor uzavrel diskusiu s tým, že sa počká na kalkuláciu návratnosti takej kúpy
a celá vec sa uzavrie do konca januára a že vo veci 2. parcely priem.parku p. Králik
zatiaľ dostane len splnomocnenie na rokovania v mene mesta.
Pán primátor na konci tohto programového bodu informoval, že kúpna cena za
Polikliniku bola zaplatená , že budúci týždeň by sme mali mať list vlastníctva, potom
sa vykoná inventár. Zatiaľ by prevádzkoval MPBH s.r.o., od januára budú nové
nájomné zmluvy. Rád by sa čo najskôr stretol s dotyčnými lekármi.
Je spracovaný dokument skutočného stavu budovy, môže byť podkladom žiadosti
o nejaký grant.
Ing. Bartalos ešte požiadal mestský úrad, aby nepostúpil komisiám už schválené, resp.
bezpredmetné majetkoprávne a stavebné žiadosti, ale riešil úradnou cestou.
12./

Záver
Pán primátor poďakoval každému za vykonanú celoročnú prácu a poprial veľa
zdravia, krásne sviatky a šťastný nový rok.
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Uznesenie č. 6-MsZ/2008
zo dňa 9.12.2008
1. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/.

schvaľuje
správu primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta

2. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/.

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 82
o dani z nehnuteľnosti

b/

s c h v a ľ uj e
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č.83 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

c/

sc hvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 84 o dani za psa

d/

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 85 o dani za užívanie
verejného priestranstva

e/

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 86 o dani za predajné
automaty a o dani za nevýherné hracie prístroje

f/

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 87 o poplatkoch za
prevádzkovanie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

3. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/.

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 88 o sociálnej
starostlivosti
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schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 89 poskytovaní
opatrovateľskej služby

c/

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 90 - Štatút mesta Veľký
Meder

4. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

s c h v aľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 91, ktorým sa určuje
výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú uhradu nákladov v materskej
škole, v umeleckej škole, v školskom klube detí pri základných školách, v
centre voľného času a v zariadeniach školského stravovania

5. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Meder
a/

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 92 používaní
výstražného zariadenia a typického zvukového znamenia na vozidle
Mestskej polície Veľký Meder

6. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Sadzobník správnych poplatkov mesta Veľký Meder s účinnosťou od 1.1.2009

7. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
1.
Odkúpenie nehnuteľností (Ružová ulica):
a.
pozemku s parcelným číslom 3696/59 o výmere 242 m2, druh pozemku
zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký Meder,
b.
pozemku s parcelným číslom 3696/416 o výmere 82 m2, druh pozemku
zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký Meder,
c.
stavby so súpisným číslom 181, druh stavby rodinný dom (na parcele č.
3696/416), katastrálne územie Veľký Meder.
od Fridricha Földesa, Kurtaserská 107, 932 01 Veľký Meder. Kúpna cena
určená znaleckým posudkom podlieha schváleniu MsZ.
2.
Odpredaj pozemku s parcelným číslom 4479/10 (parcela č. 5,
priemyselný park), druh pozemku orná pôda, katastrálne územie Veľký Meder
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Agritechnika, s. r. o., Medveďovská 9, Veľký Meder, Condor realities, s. r.
o., Kúpeľná 4, Veľký Meder. Výmera ako aj cena bude upresnená na ďalších
zasadnutiach MsZ.
3.
Odpredaj nehnuteľností (geometrický plán č. 30079900-19/2008,
Hlavná ulica):
pozemku s parcelným číslom 129/2 o výmere 866 m2, druh pozemku záhrada,
katastrálne územie Ižop, v stave v akom stojí a leží,
pozemku s parcelným číslom 129/3 o výmere 106 m2, druh pozemku záhrada,
katastrálne územie Ižop, v stave v akom stojí a leží,
pozemku s parcelným číslom 129/4 o výmere 134 m2, druh pozemku ostatná
plocha, katastrálne územie Ižop, v stave v akom stojí a leží
pre Bc. Ladislava Molnára a manželku Mgr. Evu Molnárovú, Letná 12, Veľký
Meder za cenu 250 Sk/m2 /8,30 EUR/m2/ . Kúpna zmluva musí byť
uzavretádo troch mesiacov a kúpna cena zaplatená do 30 dní odo dňa podpisu
kúpnej zmluvy.
4.
Zmenu uznesenia č. 5-MsZ/2006, bod č. 4/a/5 zo dňa 03. 07. 2006
(geometrický plán č. 30079918-92/08) a to nasledovne:
a) Odpredaj pozemku s parcelným číslom 3696/386 o výmere 18 m2, druh
pozemku zastavaná plocha, katastrálne územie pre Ferdinanda Vyberala
a manželku Katarínu, Ružová 178/1, Veľký Meder za cenu 27 000 Sk
/896,24 EUR/,
b) Odpredaj pozemku s parcelným číslom 3696/383 o výmere 19 m2, druh
pozemku zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký Meder pre Máriu
Slamovú, Ružová 177/8, Veľký Meder za cenu 27 000 Sk /896,24 EUR/,
c) Odpredaj pozemku s parcelným číslom 3696/393 o výmere 18 m2, druh
pozemku zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký Meder pre Tibora
Halasiho a manželku Angeliku, P.O.Hviezdoslava 296/36, Veľký Meder za
cenu 27 000 Sk /896,24 EUR/,
d) Odpredaj pozemku s parcelným číslom 3696/395 o výmere 18 m2, druh
pozemku zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký Meder pre PaedDr.
Martu Kelemenovú, Komárňanská 204/102, Veľký Meder za cenu 27 000
Sk /896,24 EUR/,
e) Odpredaj pozemku s parcelným číslom 3696/394 o výmere 18 m2, druh
pozemku zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký Meder pre Dalmu
Koroly a a manžela Pétera, Lastovičková 1763/10, Veľký Meder za cenu
27 000 Sk /896,24 EUR/,
f) Odpredaj pozemku s parcelným číslom 3696/379 o výmere 18 m2, druh
pozemku zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký Meder pre Imricha
Ivána a manželku Helenu, Mostová 1688/25, Veľký Meder za cenu 27 000
Sk /896,24 EUR/,
g) Odpredaj pozemku s parcelným číslom 3696/380 o výmere 18 m2, druh
pozemku zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký Meder pre Norberta
Csölle, Sídl. M. Corvina 1961/39, Veľký Meder za cenu 27 000 Sk /896,24
EUR/,
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h) Odpredaj pozemku s parcelným číslom 3696/388 o výmere 18 m2, druh
pozemku zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký Meder pre Oskara
Patasiho a manželku Zuzanu, Ružová 178/2, Veľký Meder za cenu 27 000
Sk /896,24 EUR/,
i) Odpredaj pozemku s parcelným číslom 3696/389 o výmere 18 m2, druh
pozemku zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký Meder pre Oskara
Patasiho a manželku Zuzanu, Ružová 178/2, Veľký Meder za cenu 27 000
Sk /896,24 EUR/,
j) Odpredaj pozemku s parcelným číslom 3696/382 o výmere 18 m2, druh
pozemku zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký Meder pre Zsolta
Vargu, Bratislavská 1964/15, Veľký Meder za cenu 27 000 Sk /896,24
EUR/,
k) Odpredaj pozemku s parcelným číslom 3696/391 o výmere 19 m2, druh
pozemku zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký Meder pre Ingridu
Czineovú, Ružová 178/2, Veľký Meder za cenu 27 000 Sk /896,24 EUR/,
l) Odpredaj pozemku s parcelným číslom 3696/381 o výmere 18 m2, druh
pozemku zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký Meder pre Ladislava
Vargu, Bratislavská 1964/15, Veľký Meder za cenu 27 000 Sk /896,24
EUR/,
m) Odpredaj pozemku s parcelným číslom 3696/392 o výmere 19 m2, druh
pozemku zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký Meder pre Bettinu
Lukovics, Ružová 178/2, Veľký Meder za cenu 27 000 Sk /896,24 EUR/,
n) Odpredaj pozemku s parcelným číslom 3696/387 o výmere 18 m2, druh
pozemku zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký Meder pre Štefana
Forgácsa a manželku Ildikó, Ružová 178/1, Veľký Meder za cenu 27 000
Sk /896,24 EUR/,
o) Odpredaj pozemku s parcelným číslom 3696/384 o výmere 18 m2, druh
pozemku zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký Meder pre Dezidera
Lakosa a manželku Máriu, Komárňanská 202/36, Veľký Meder za cenu
27 000 Sk /896,24 EUR/,
p) Odpredaj pozemku s parcelným číslom 3696/385 o výmere 18 m2, druh
pozemku zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký Meder pre Gézu
Borku a manželku Zsuzsanna, Komárňanská 204/112, Veľký Meder za
cenu 27 000 Sk /896,24 EUR/,
q) Odpredaj pozemku s parcelným číslom 3696/390 o výmere 18 m2, druh
pozemku zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký Meder pre Karola
Orvosa a manželku Serenu, Komárňanská 204/106, Veľký Meder za cenu
27 000 Sk /896,24 EUR/.
Stavba ako celok najneskôr do 31. 12. 2008 musí byť stavebne ukončená
a doložená kolaudačným rozhodnutím. Ostatné časti uznesenia sa nemenia.
b/

neschvaľuje
Zmenu uznesenia č. 3-MsZ/2008 bod č. 7/a/6 zo dňa 25. 06. 2008, a to
nasledovne: Odpredaj pozemku s parcelným číslom 51/148 o výmere 315 m2,
druh pozemku zastavaná plocha, katastrálne územie Veľký Meder, Sídl. Mateja
Corvína za cenu 150 Sk/m2 /4,98 EUR/m2/ do spoločného vlastníctva
žiadateľov (vlastníkov bytov v bytovom dome Bratislavská 594 vedených na

- 11 LV č. 3281). Kúpna zmluva s vecným bremenom musí byť uzavretá do troch
mesiacov a kúpna cena zaplatená do 30 dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy.
8. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
udelenie ceny PRO URBE v roku 2008 pre Vzpieračský oddiel veteránov

9. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
odmenu primátorovi mesta za 4.štvrťrok 2008 vo výške 31,67 % zo súčtu
platov za 4. štvrťrok 2008

b/

schvaľuje
odmenu hlavnému kontrolórovi mesta za 4. štvrťrok 2008 vo výške 18,33%
zo súčtu platov za 4.štvrťrok 2008

10.Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
vstup mesta Veľký Meder do verejno-súkromného partnerstva MAS
Podunajsko o.z., ktoré sa bude uchádzať o podporu LEADER z Ministerstva
pôdohospodárstva SR a bolo oboznámené s integrovanou stratégiou rozvoja
územia MAS Podunajsko o.z.

11. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
rozpočtové provizórium mesta Veľký Meder na rok 2009

12. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
odkúpenie a následné znefunkčnenie hydromelioračného zariadenia „Závlaha
pozemkov Čalovo I“ – vetvy B3 a B4 závlahového potrubia, za účelom
zlepšenia podmienok zástavby priemyselného parku.

13. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

s c h v aľ u j e
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1. Výstavbu skladovej haly č. 1 nepotravinového tovaru na parcele č. 4479/3
priemyselného parku
2. Výstavbu skladovej haly č. 2 nepotravinového tovaru na parcele č. 4479/7
priemyselného parku
3. Výstavbu servisného strediska prívesov na parcele č. 4479/9 priemyselného
parku
4. Výstavbu skladovej haly potravinového tovaru na parcele č. 4479/14
priemyselného parku
14. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
uzatvorenie dodatku nájomnej zmluvy na doteraz voľný pavilón budovy
bývalej materskej školy na sídl. M. Corvina parc.č. 850, a 851 na LV č. 2287
so Súkromnou strednou odbornou školou s vyučovacím jazykom
maďarským v Mostovej. od 01.01.2009

15. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
za členov Rady školy pri Základnej umeleckej škole J. Janigu : Ing. Alexander
Néveri, Dénes Mikóczy, Ing. Koloman Pongrácz

16. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
vytvorenie centrálnej likvidačnej komisie v zložení: Ing. Zoltán Dömény, Ing.
Ladislav Jankó, Mgr. Eva Varga, Ing. Eva Kázmérová, JUDr. Dezider Győri

b/

schvaľuje
vytvorenie škodovej komisie v zložení: JUDr. Dezider Győri, Ladislav Dobis,
Ildikó Laposová, Bc. Imrich Mikos.

17. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
odkúpenie pozemku parcela č. 4676/285 vo výmere 8602 m2 a parcela č.
4676/290 vo výmere 1358 m2 vedený na LV č. 4717 k. ú. Veľký Meder, druh
pozemku – orná pôda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Sk od predávajúceho Ing.
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Augustína Cséfalvayho a Ing. Eriky Cséfalvayovej, rod. Öllősovej, Tichá
2208/2, 929 01 Dunajská Streda
b/

zrušuje
uznesenie č. 5-MsZ/2008 - 9/a zo dňa 05.11.2008

18. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
1.predloženie žiadosti o NFP na projekt „Vytvorenie marketingových nástrojov
k termálturizmu Dolného Žitného ostrova a Hanság-u“ zabezpečenie realizácie
projektu a 5 % financovanie projektu z celkových oprávnených výdavkov ,
v rámci programu Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko 2007 –
2013, opatrenie 1.3. 2. Rozvoj spoločných destinácií – propagácia, marketing a
predaj
2.predloženie žiadosti o NFP na projekt, „Spoločný rozvoj turizmu v regióne
Medzičilizie a Alsó Szigetköz“, zabezpečenie realizácie projektu a 5 %
financovanie projektu z celkových oprávnených výdavkov, v rámci programu
Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko 2007 – 2013, opatrenie 1.3.1.
Spoločný rozvoj produktov turizmu, atrakcií, organizácií destinačného
manažmentu a súvisiacej infraštruktúry

19.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Ing. Viktora Szakszon za člena komisie výstavby, rozvoja a cestovného ruchu

b/

schvaľuje
Ing. Viktora Szakszon za člena komisie životného prostredia

20.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
spoločnosť EKO BILANZ, s.r.o., č. licencie SKAU 107 zastúpenú Ing. Anna
Krajčíková, zodpovedný audítor, č. licencie SKAU 702, IČO 35685981
za audítorskú spoločnosť spoločnosti TERMÁL s.r.o. , IČO 34099336 .

21.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje

- 14 berie na vedomie odporúčania hlavného kontrolóra na dodržanie zákona
o verejnom obstarávaní.
b/

ukladá
všetkým vedúcim pracovníkom rozpočtového a príspevkového hospodárenia
mesta spracovať odporúčania hlavného kontrolóra na vlastné podmienky
a tieto plniť do dôsledkov.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Ladislav Rudický, PhD.
primátor mesta
Mgr. Éva Varga
Dénes Mikóczy
----------------------------overovatelia zápisnice

Ing. Helena Kucseraová
prednosta úradu

