Zápisnica
napísaná z príležitosti 13. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 14.12.2011
Predsedajúci :

Ing. Alexander Néveri, primátor mesta

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia :

Ing. Veronika Dóková
Daniel Csepi

Zapisovateľ

Ing. Ladislav Jankó

1.

:

Otvorenie, kontrola uznesení
Pán primátor pozdravil prítomných a konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Konštatoval ďalej, že v pôvodnom termíne zasadnutia o 14.00 hod. sa zastupiteľstvo
nezišlo v dostatočnom počte.
Pán primátor predložil návrh programu rokovania a vyslovil želanie, aby rokovanie
o rozpočte a ďalších dôležitých materiáloch prebehlo v dobrej pracovnej nálade.
Navrhol zmenu programu v tom zmysle, aby nariadenia mesta o miestnych daniach
a poplatkoch boli prerokované pred diskusiou o rozpočte.
Takto upravený program bol schválený.
Nasledovala správa hlavného kontrolóra o kontrole plnenia uznesení MsZ (príloha
č. 1). V rámci tejto správy informoval aj pán poslanec Ladislav Dobis o plnení úlohy
- preverenie doterajších nákladov mesta na inžinierske činnosti v priemyselnom parku
(príloha č. 2).
Ing. Katarína Bugárová doplnila, že o ďalších úlohách s neskorším termínom bude
referovať na nasledujúcom zasadnutí.
Správa hlavného kontrolóra mesta bola schválená (13 - 0 - 0).

2.

Správa primátora mesta o činnosti
Pán primátor informoval o najdôležitejších činnostiach od 1. decembra.
Informoval, že sa rozviazala zmluva o nájme pozemkov s Megafinance s.r.o., nakoľko
spoločný projekt na dotáciu kanalizácie nebol úspešný. Vyhotovený stavebný projekt
hradí druhá strana. Pán primátor v tejto súvislosti upozornil, že tento projekt neráta
s napojením Ižopu, preto budeme musieť riešiť inou cestou.
Pán primátor informoval, že sa predložili ponuky na rekonštrukciu materskej školy
maďarskej, vrátane prepojenia chodbou dvoch pavilónov, že sa podpísala zmluva
s TATRA Bankou o kontokorentnom úvere - 2 x 200 000,-€ pre termálne kúpalisko
a že sa prepracovaním poistiek autoparku mesta ušetrilo asi 2 000,-€.
Správa primátora mesta bola schválená (13 - 0 - 0).
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Interpelácie poslancov
Na otázku Ing. Dobis Ildikó pán primátor informoval, že obstaranie dodávateľa
centrálnej mestskej zóny bolo niekoľkokrát napadnuté, skúma to úrad pre verejné
obstarania, už bude treba predĺžiť platnosť stavebného povolenia, ale verí, že do leta sa
sa to vyrieši.
Ing. Viktor Szakszon na otázku MUDr. Vrezgovej informoval, že technické riešenie
výťahu na Poliklinike je vyjasnené aj pre pacientov na nosítkach, ak bude schválený
rozpočet nasleduje verejné obstaranie a do apríla by to mohlo byť aj hotové.
Pán Bobkovič tlmočil názory občanov, že nie je vidieť aktivitu mestskej polície, že sa
zničí lesopark, mali by byť rozmiestnené aspoň nádoby na smetie a navrhol by zaviesť
„vernostnú kartu“ pre občanov mesta riadne platiacich miestne dane.
Pán primátor pripustil, že súčasný počet príslušníkov (6) neumožňuje pravidelné
hliadkovanie v meste. V podobných mestách slúži 12 - 14 príslušníkov. Poznamenal
však, že policajný zbor chválil spoluprácu s našou mestskou políciou.
O údržbe lesoparku už dávnejšie konzultoval s pánom Kálnokym. On na to má
povereného správcu.
„Vernostnú kartu“ považuje tiež za dobrú vec.
Vo veci vypratania bývalej budovy VÚB odpovedajúc p. Dobisovi Ing. Csémi,
konateľ MPBH s.r.o. informoval, že bolo vypratané zápisnične, závažnejšie
poškodenia sa nezistili, odvtedy však nemá informácie o prípadnom vandalizme.
Na podnet Ing. Dobis pán primátor informoval o požiari v triede základnej školy
slovenskej lokálneho charakteru spôsobenej skratom elektrického vedenia v stene.
Bola ohlásená reklamácia firme vykonávajúcej rekonštrukciu elektrickej siete. Trieda
bude sprevádzkovaná po prázdninách.
Pán primátor na ďalšiu poslaneckú otázku informoval, že na infraštruktúru
priemyselného parku prebieha verejné obstaranie, svoje ponuky odovzdalo 16 firiem,
bolo však už konanie napadnuté. V tejto súvislosti Ing. Csémi upozornil, že obstaranie
vykonáva tá istá firma ako tiež problémové obstaranie centrálnej mestskej zóny.
Pán primátor prisľúbil prešetriť to a dodal, že iné obstarania mesta neprebiehajú.
Pán Görföl opakovane upozornil na dotácie vypísané vládou a informoval o založení
klubu cyklistov MŠK VM Tekergök.
Pán primátor sa vyslovil optimisticky o získaní dotácií na kamerový systém a na
ochranu pred záplavnými vodami po povodni.

4.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 121 o dani z nehnuteľností
Pán primátor konštatoval, že zastupiteľstvo je pred ťažkým, ale pre rozpočet mesta
v budúcom roku dôležitým rozhodnutím.
Materiál (príloha č. 3) komentoval spracovateľ Bc. Imrich Mikos, vedúci oddelenia
daní a poplatkov.
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primátor informoval, že so zvýšením sa v rozpočte nepočíta, ak však bude schválené,
použije sa účelovo na rekonštrukciu materskej školy maďarskej vo výške 80 000,-€.
Zvýšenie by malo prispieť k využitiu chátrajúcich nehnuteľností a nezastavaných
pozemkov vlastníkmi. Vyslovil presvedčenie, že zvýšenie je pre podnikateľov
znesiteľné bremeno, na druhej strane pre mesto je to výrazný zdroj financií.
Na otázku pána Csepiho vyslovil presvedčenie, že aj v Ižope sa budú realizovať
významné investície.
Predložený materiál nebol schválený (4 - 3 - 6).
Návrh pána primátora zahájiť rokovanie o zmenených sadzbách nebol schválený
(6 - 0 -7).

5.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 122 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Materiál (príloha č. 4) komentoval spracovateľ Bc. Imrich Mikos, vedúci oddelenia
daní a poplatkov.
Predložený materiál bol schválený bez diskusie (13 - 0 - 0).

6.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 123 o dani za psa
Materiál (príloha č. 5) komentoval spracovateľ Bc. Imrich Mikos, vedúci oddelenia
daní a poplatkov.
Pán Görföl navrhol sadzbu v bytových domoch znížiť z navrhnutých 30,-€ na 20,-€.
Tento návrh bol schválený (12 - 1 -0).
Mgr. Ildikó Laposová navrhla znížiť sadzbu aj v rodinných domoch z navrhnutých
10,-€ na 7,50 €.
Tento návrh bol schválený (13 - 0 - 0).
V diskusii sa hovorilo o potrebe kontroly a nie len evidovaných za účelom zistenia
skutočného počtu psov v meste. Pán Dobis ich odhaduje až na 2000.
Náčelník mestskej polície uviedol, že nemá k dispozícii zoznam evidovaných psov.
Pán primátor vyslovil presvedčenie, že vďaka zvýšeniu bude môcť mesto poskytnúť aj
služby v tejto oblasti.
Materiál so schválenými zmenami bol schválený (13 - 0 - 0).

7.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 124 o dani za užívanie
verejného priestranstva
Materiál (príloha č. 6) komentoval spracovateľ Bc. Imrich Mikos, vedúci oddelenia
daní a poplatkov.
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či to nebude mať opačný dopad - zrušenie reklamných plôch.
Pán Mikos informoval, že sa reklamné plochy riadne evidujú a zvýšenie bude mať
niekoľko tisícový prínos.
Pán primátor doplnil, že nie je cieľom, aby mesto bolo plné bilboardov.
Nasledovala diskusia o strážených, resp. vyznačených parkoviskách, pán primátor
však upozornil, že teraz sa nerokuje o technických riešeniach parkovania.
V diskusii o skládkach a rozkopávkach na verejných priestranstvách Ing. Csémi
navrhol zjednotiť túto sadzbu, t.j. v bode 4/h materiálu zvýšiť sadzbu na 0,50 €.
Tento návrh bol schválený (13 - 0 - 0).
Takto upravený materiál bol schválený (13 - 0 - 0).
MUDr. Vrezgová požiadala na nasledujúcom zasadnutí informovať podrobnejšie
o možnostiach v oblasti parkovania.
8.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 125 o dani za predajné automaty
a o dani za nevýherné hracie prístroje
Materiál (príloha č. 7) komentoval spracovateľ Bc. Imrich Mikos, vedúci oddelenia
daní a poplatkov.
Predložený materiál bol schválený bez diskusie (13 - 0 - 0).

9.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 126, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č. 111 o nakladaní s odpadom na území mesta Veľký Meder
Materiál (príloha č. 8) komentoval spracovateľ PaedDr. Tamás László, referent
referátu životného prostredia.
V diskusii Ing. Csémi informoval, že komisia životného prostredia nemá výhrady
k uvedenej zmene systému zberu, chýba jej však definícia kontroly.
PaedDr. László uviedol, že počty sa budú kontrolovať mesačne a ak sa osvedčí,
od 2. štvrťroku by sa mohol zaviesť „žetónový systém“.
Pán Dobis požiadal akceptovať prípadné sťažnosti občanov, ak sa neosvedčí
dvojtýždňový termín odvozu.
Pán Csepi vyslovil presvedčenie, že v prípade poctivého selektovania odpadu by 240
litrové nádoby mali vystačiť na dva týždne.
Ing. Kórósi navrhol zverejniť kontakt na nahlásenie, ak niekto zabudne vyložiť
nádobu, pretože počkať ďalšie dva týždne už by bolo naozaj veľa.
PaedDr. László uznal, že môžu byť obavy z tohto systému, konštatoval však, že vo
viacerých mestách už takto osvedčene funguje.
Predložený materiál bol schválený (11 - 2 - 0).
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10.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 127, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č. 87 o poplatkoch za prevádzkovanie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
Materiál (príloha č. 9) komentoval spracovateľ, PaedDr. Tamás László, referent
referátu životného prostredia.
Predložený materiál bol schválený bez diskusie (13 - 0 - 0).
11. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 128, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č. 91,
ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
v materskej škole, v základnej umeleckej škole, v školskom klube detí pri základných
školách, v centre voľného času a v zariadeniach školského stravovania
Mgr. Ildikó Laposová uviedla, že s návrhom za úpravu sadzby v prípade školských
klubov prišla kultúrna komisia.
Materiál (príloha č. 10) komentoval PaedDr. Marian Soóky, predseda komisie kultúry.
Predložený materiál bol schválený bez diskusie (13 - 0 - 0).
Nasledovala krátka prestávka.

12.

Rozpočet mesta Veľký Meder na rok 2012
Pán primátor úvodom konštatoval, že mesto v prechádzajúcich rokoch nemalo dopredu
schválené rozpočty, čo viedlo k nedorozumeniam, chybám. Výhrady vyslovil aj NKÚ,
pretože v období bez rozpočtu by sa nemali uzatvárať zmluvy a pod.
Vyslovil ďalej presvedčenie, že teraz predložený rozpočet je výsledkom početných
rokovaní a pripomienok. Požiadal o schválenie a prisľúbil dodržať pravidlo, že
prípadné nutné odchýlenia v priebehu roka bude konzultovať so zastupiteľstvom
dopredu.
Materiál (príloha č. 12) predložila spracovateľka, Ing. Zuzana Dúžiková, vedúca
finančného oddelenia.
Rozpočet je predložený vo verzii návrhu č. 2. Ďalej sú predložené pozmeňujúce
a doplňujúce návrhy na strane príjmov aj výdavkov, tieto však pôvodný rámec
rozpočtu nemenia.
Navrhla takto hlasovať o návrhu komisie výstavby, jednotlivo o návrhoch pána
primátora a potom o návrhu komisie kultúry, kde sú plusy a mínusy tiež vyrovnané.
Diskusiu vyvolali plánované príjmy a použitie týchto príjmov od termálneho
kúpaliska, keď na druhej strane termálne kúpalisko bude musieť čerpať kontokorentný
úver, použitie príjmov od Tesco - či je odôvodnená výstavba športového ihriska
v areáli Zákl. školy B. Bartóka a pod.
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že tieto peniaze sa použijú na rekonštrukciu športového areálu.
Pán primátor prisľúbil každé čerpanie z rezervného fondu (peniaze od Tesco)
odsúhlasiť mestským zastupiteľstvom.
V diskusii sa upozornilo na zvýšenie nákladov mesta v dôsledku nového dotačného
systému pre spoločenské organizácie.
Ing. Dúžiková informovala o zmene stavu zamestnancov a mzdových prostriedkov
v dôsledku organizačných zmien na úrade a odčlenenia Technických služieb mesta od
úradu, o pracovnom úväzku zdravotnej sestry v Ižope, vysvetlilo sa, že v druhej verzii
uvedené mzdové prostriedky učiteliek materských škôl obsahujú garantované zvýšenie
podľa novej právnej úpravy a Mgr. Laposová potvrdila, že sa znovu zaviedla úhrada
za smennosť v materských školách.
Pán Dobis vyslovil názor, že sa plánujú investície nad možnosťami mesta, že nevidí
konkrétne úsporné opatrenia, aby sa príjmy od Tesca venovali na rekonštrukciu
športového areálu, aby sa kultúrne podujatia usporadúvali zo skromnejších financií
a pod. Globálne nie je proti schváleniu rozpočtu, ale o investíciách navrhuje tiež
hlasovať jednotlivo.
Ing. Pongrácz, prednosta úradu vyslovil presvedčenie, že v tejto štruktúre je rozpočet
prehľadnejší a že úspory sú už premietnuté do predložených čísiel.
Nasledovala opakovane výmena názorov na použitie príjmov od Tesca a o potrebe
športového ihriska pri základnej škole.
Pán primátor vyslovil presvedčenie, že aj keď z iných zdrojov, je potrebné sa venovať
výstavbe športového ihriska pri škole, súčasná situácia je neudržateľná a požiadal
poslancov venovať sa konkrétnym návrhom k rozpočtu.
Ing. Dobis Ildikó predložila návrh na zníženie rozpočtu o osobné náklady (výdavková
položka 611 mzdy a 625 002 odvody) v rozpočtových programoch 1- 1 Manažment,
2 - 1 Propagácia a prezentácia mesta, 4 - 1 Klientske centrum celkovo o 30 000,-€
a ďalej navýšenie rezervného fondu mesta o 30 000,-€.
Pán primátor vyslovil svoje výhrady k tomuto návrhu, ktorému predchádzal škrt
mzdových prostriedkov pred rokom o 50 000,-€.
Upozornil, že bez projektového manažmentu sa nedá realizovať napr. priemyselný
park a pod. a požiadal, aby kvôli výhradám voči jeho osobe poslanci netrestali mestský
úrad.
Predložený návrh bol schválený (8 - 0 - 5).
Po krátkej diskusii o dotáciách pre Červený kríž a Klub darcov krvi zastupiteľstvo
hlasovalo o návrhu komisie výstavby na investície v roku 2012.
Tento návrh (návrh č. 12/a/1,2) nebol schválený (4 - 3 - 6).
Nasledovalo hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch pána primátora (návrh č 11/a) :
- bod č. 1 - neschálený
(5 - 2 - 6)
- bod č. 1 - „z úveru“ - neschválený
(5 - 3 - 5)
- bod č. 2 - neschválený
(3 - 3 - 7)
- bod č. 3 - bezpredmetné
- bod č. 4 - „z úveru“ - schválený
(13 - 0 - 0)
- bod č. 5 - schválený
(12 - 0 - 1)

-7- bod č. 6 - doplnené, že sa jedná o nebytové priestory vo vlastníctve mesta okrem
základných škôl - schválené (8 - 5 - 0).
Reagujúc na výhrady niektorých poslancov pán primátor vyslovil názor, že sa jedná
o odbornú činnosť, na ktorú oddelenie výstavby nemá kvalifikáciu.
Pred ďalším bodom pán primátor informoval, že by rád zaviedol pojem „zo zisku
Termál s.r.o.“, aby sa aj mestu ušiel podiel zo zisku termálneho kúpaliska.
Nasledovala búrlivá diskusia o možnostiach termálneho kúpaliska prispieť do rozpočtu
mesta, o potrebe objednávať ďalšie projekty, kým doteraz pripravené investície sa
nerealizujú. Ing. Csémi namietol, že podľa informácií na predchádzajúcom zasadnutí
kanalizácia Ižopu sa dá napojiť cez „kanalizáciu Juh“ a teraz je plánovaný ďalší
projekt, Mgr. Laposová navrhla výstavbu detských ihrísk (bod č. 10) financovať
z plánovanej sumy 71 300,-€ na detské ihrisko v termálnom kúpalisku.
- bod č. 7 - schválený

(11 - 1 - 1)

- bod č. 8 - doplnený v zmysle, že sa jedná o rekonštrukciu ciest a chodníkov
- schválený
(7 - 5 - 1)
- bod č. 9 - neschválený
(4 - 2 - 7)
napriek žiadosti pána primátora schváliť .
Upozornil, aby sa potreba výstavby bytov neposudzovala z nedobrých skúseností
s cenou naposledy realizovaných 24 b.j. Prípadne by súhlasil aj s iným zdrojom
financovania projektov. Nad neschválením vyjadril hlboké sklamanie.
- návrh č. 10 - výstavbu „detských“ ihrísk s doplnením „alebo z iných zdrojov“
- schválený
(13 - 0 - 0)
- návrh č. 11 - pán primátor poprosil schváliť, považuje technický stav strechy
primátorského úradu za neudržateľný.
Tento návrh nebol schválený (5 - 4 - 4).
Ing. Csémi za komisiu výstavby navrhuje sumu znížiť na 50 000,-€. Návrh na sumu
„do 50 000,-€“ bol schválený
(7 - 4 - 2).
Pán primátor dodal, že mesto má ešte dostatočný úverový limit, zo schváleného
miliónového limitu sa doteraz čerpalo len 150 000,-€.
Ing. Ildikó Dobis by naopak touto prácou za zlomok nákladov poverila Technické
služby mesta.
V ďalšej časti tohto programového bodu na návrh Ing. Csémiho zastupiteľstvo
schválilo „zvýšenie položky 633 006 - Všeobecný materiál a hračky z dotácie na sumu
6 000,-€, z položky 632 001 - Energie z dotácie - sumu 4 000,-€ znížiť na 2 000,-€
(10 - 2 - 0).
PaedDr. Marian Soóky predložil návrh kultúrnej komisie na úpravu rozpočtových
dotácií pre organizácie - bod č. 10/a návrhu uznesenia.
Diskusiu vyvolala predovšetkým námietka MUDr. Vrezgovej voči zníženiu dotácie
pre MO Červeného kríža. Ing. Pongrácz vysvetlil, že sa jedná o korekciu chyby,
nakoľko sa pre darcov krvi plánovala aj v rámci inej položky.
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pán primátor vyslovil názor, že napr. VMCM dostane tiež málo a napr. z dvoch
stolnotenisových zväzov ani jeden nie je na zozname.
Po krátkej diskusii MVDr. Orsovicsa a p. Gútayho o dotácii tanečného súboru Megyer
z rozpočtu MsKS
zastupiteľstvo schválilo návrh kultúrnej komisie (9 - 3 - 1).
Pred hlasovaním o rozpočte mesta predložila svoje stanovisko k rozpočtu aj hlavná
kontrolórka mesta (príloha č. 11).
Ing. Katarína Bugárová navrhuje predložený rozpočet schváliť.
Stanovisko hlavnej kontrolórky zastupiteľstvo vzalo na vedomie.
Zastupiteľstvo schválilo 2. verziu návrhu rozpočtu mesta so schválenými zmenami
(13 - 0 - 0).

13.

Majetkoprávne operácie
Pán primátor navrhol skrátiť program rokovania a prerokovať už len najdôležitejšie
návrhy uznesení.
Zastupiteľstvo pred najdôležitejšími majetkoprávnymi rozhodnutiami v tajnom
hlasovaní volilo p. Júliu Borosovú a PhDr. Hedvigu Baloghovú za prísediacu pri
Okresnom súde v Dunajskej Strede za obdobie 2011 - 2015 a taktiež v tajnom
hlasovaní schválilo pre hlavnú kontrolórku mesta odmenu vo výške 13,46%.
Z predložených majetkoprávnych uznesení zastupiteľstvo schválilo zmenu uznesenia
č. 11 - MsZ/2011- 9/a/2 o prenájme priestorov pre Daňový úrad (12 - 0 - 1)
a prenájom pozemku pre MPBH s.r.o za účelom realizácie geotermálnych vrtov
(13 - 0 - 0).
Na konci tohto programového bodu na návrh Ing. Szakszona zastupiteľstvo schválilo
čerpanie splátkového úveru od Tatra Banky (10 - 3 - 0).
Ing. Szakszon doplnil návrh (bod č. 16/a) o informáciu, že sa jedná o konkretizované
náklady už schválených investícií.

14.

Záver
Pán primátor poďakoval za účasť a ukončil rokovanie s tým, že naplánovaním
prerokovania neprerokovaných materiálov poveruje zástupkyňu primátora.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------primátor mesta
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UZNESENIE č. 13-MsZ/2011
zo dňa 14.12.2011
1. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva

b/

schvaľuje
správu primátora mesta o činnosti

2. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

neschvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 121 o dani
z nehnuteľností s účinnosťou od 1.1.2012

3. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 122 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou
od 1.1.2012

4. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 123 o dani
za psa s účinnosťou od 1.1.2012

5. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 124 o dani
za užívanie verejného priestranstva s účinnosťou od 1.1.2012

- 10 6. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 125 o dani
za predajné automaty a o dani za nevýherné hracie prístroje s účinnosťou
od 1.1.2012

7. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 126, ktorým sa mení
a doplňa VZN č. 111 o nakladaní s odpadom na území mesta Veľký Meder
s účinnosťou od 1.1.2012

8. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 127, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN č. 87 o poplatkoch za prevádzkovanie malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia s účinnosťou od 1.1.2012

9. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 128, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN č. 91 ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v základnej umeleckej škole,
v školskom klube detí pri základných školách, v centre voľného času
a v zariadeniach školského stravovania s účinnosťou od 1.1.2012

10. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
úpravu návrhu rozpočtu č. 2 pre nasledovné organizácie:
Zvýšenie rozpočtu:
Materské centrum Manóház
ZŠ s VJM Veľký Meder
Skautský zbor
Sermo popula
Jednota dôchodcov

1 700 Eur
500 Eur
500 Eur
700 Eur
200 Eur
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Slovenský rybársky zväz
MS červeného kríža
Rezerva na nepodané žiadosti

-200 Eur
-500 Eur
-2 900 Eur

11. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Doplnenie 2. úpravy návrhu rozpočtu na rok 2012 o nasledovné :

1. Zvýšenie rozpočtu o investičné výdavky položka 717002 na akciu Rekonštrukcia
budovy MŠ Železničná v sume 80 000 Eur, ktoré bude kryté príjmami z úveru
položka 121 001 v sume 80 000 Eur
2. Zvýšenie rozpočtu o investičné výdavky položka 717002 na akciu Rekonštrukcia
verejného osvetlenia v sume 12 000 Eur, ktoré bude kryté príjmami zo zvýšenia
prenájmu za kotolňu položka 212 003 v sume 12 000 Eur
3. Zvýšenie rozpočtu o výdavky položka 637 004 na akciu Zameranie skutočného stavu
nebytových priestorov vo vlastníctve mesta okrem ZŠ v sume 3 000 Eur, ktoré bude
kryté príjmami zo zvýšenia prenájmu za kotolňu položka 212 003 v sume 3 000 Eur
4. Zvýšenie rozpočtu o investičné výdavky položka 716 000 na akciu Projektová
dokumentácia kanalizácie Ižop v sume 2 000 Eur, ktoré bude kryté príjmami zo
zvýšenia prenájmu za kotolňu položka 212 003 v sume 2 000 Eur
5. Zvýšenie rozpočtu o investičné výdavky položka 716 000 na akciu Projektová
dokumentácia rekonštrukcie ciest a chodníkov v sume 10 000 Eur, ktoré bude kryté
príjmami z podielu na zisku od Termál s.r.o. alebo z úveru položka 456 000 v sume
10 000 Eur
6. Zvýšenie rozpočtu o investičné výdavky položka 713 005 na výstavbu detských
ihriska v sume 15 000 Eur, ktoré bude kryté príjmami z podielu na zisku od Termál
s.r.o. položka 456 000 v sume 15 000 Eur alebo z iných zdrojov
7. Zvýšenie rozpočtu o investičné výdavky položka 717002 na akciu Rekonštrukcia
strechy budovy primátorského úradu v sume do 50 000 Eur, ktoré bude kryté
príjmami z poskytnutého úveru položka 513 002 Tuzemské úvery dlhodobé v sume
do 50 000 Eur.
b/

neschvaľuje
Doplnenie 2. úpravy návrhu rozpočtu na rok 2012 o nasledovné :

1. Zvýšenie rozpočtu o investičné výdavky položka 717001 na akciu Športové ihrisko / 1
objekt / pri ZŠ B. Bartóka v sume 207 000 Eur, ktoré bude kryté príjmami z predaja
pozemku pre Tesco položka 231 v sume 207 000 Eur.
2. Zvýšenie rozpočtu o investičné výdavky položka 717002 na akciu Rekonštrukcia
športovej haly v sume 90 000 Eur, ktoré bude kryté príjmami z predaja pozemku pre
Tesco položka 231 v sume 90 000 Eur.
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dokumentácia na 24 b.j. v sume 17 000 Eur, ktoré bude kryté príjmami z podielu na
zisku od Termál s.r.o. položka 456 000 v sume 17 000 Eur alebo z úveru
12. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

neschvaľuje
1.

Návrh investícií na rok 2012 podľa predloženého návrhu stavebnej
komisie v celkovej sume 1 638 356 Eur tak, ako je to uvedené
v priloženej tabuľke.

2.

Úpravu príjmov v položke 512 002 Tuzemské úvery zo sumy 154 900
Eur na 606 000 Eur.

13. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na roky 2013-2014
a návrhu rozpočtu mesta na rok 2012

b/

schvaľuje
1. zníženie rozpočtu o osobné náklady /výdavková položka 611 mzdy
a 625 002 odvody/ v rozpočtových programoch 1-1 Manažment, 2-1
Propagácia a prezetácia mesta, 4-1 Klientske centrum celkovo o 30.000,- eur.
2. navýšenie rezervného fondu mesta o 30.000,- eur.

c/

schvaľuje
zvýšenie položky 633 006 – všeobecný materiál a hračky z dotácie na sumu
6.000,- eur, z položky 632 001 – energie z dotácie – sumu 4.000,- eur znížiť
na 2.000,- eur .

d/

schvaľuje
rozpočet mesta Veľký Meder na rok 2012

e/

berie na vedomie
rozpočty mesta Veľký Meder na roky 2013 – 2014

- 13 14. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

volí
prísediacich pre Okresný súd v Dunajskej Strede v počte 2 osôb
na návrh primátora mesta na volebné obdobie 2011 – 2015 nasledovne:
1. Júlia Borosová, Veľký Meder, Nám. Hrdinov 18
2. PhDr. Hedviga Baloghová, Veľký Meder, Mostová 13

15. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
1.

Zmenu uznesenia č. 11-MsZ/2011 zo dňa 07. 11. 2011 bod č. 9/a/2
nasledovne: v uznesení sa slová: „v celkovej výmere 150,80 m2“
nahrádzajú slovami „v celkovej výmere 150,00 m2“, sa slová „25
Eur/m2/rok“ nahrádzajú slovami „35 Eur/m2/rok. V prvej vete sa
vypúšťajú slová „prevádzkové náklady“.

2.

Prenájom nehnuteľnosti, pozemku parcela registra „C“ parc.č. 4479/39
o výmere 3582 m2 druh pozemku orná pôda v katastrálnom území
Veľký Meder pre spoločnosť: Mestský podnik bytové hospodárstva, s.
r. o., so sídlom: M. Corvina 1232/20, 932 01 Veľký Meder, IČO:
34 112 502, za účelom umiestnenia geotermálnych vrtov navrhovaných
v projekte „Využitie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Veľký
Meder“ – vrt zdroja a vrt stláčania, na dobu určitú na 50 rokov, za
symbolické nájomné 1 Eur/rok; ako prípad hodný osobitného zreteľa
podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí v znení neskorších
zmien a doplnkov, o ktorom MsZ rozhodne trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov. Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne: Podľa
ust. §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení je to prípadom hodným osobitného zreteľa, a to
vzhľadom na skutočnosť, že podľa ust. §4 ods. 3 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v platnom znení mesto pri výkone samosprávy
vykonáva aj vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť
v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov mesta a rozvoja mesta.
V lokalite mesta sa v súčasnosti nachádzajú 2 geotermálne vrty.
Vzhľadom na to, že tieto vrty dlhodobo predstavujú spoľahlivý zdroj
tepla a vody, je zo strany mesta záujem o vybudovanie nových vrtov,
ktoré by boli využívané pre dodávku tepla na vykurovanie a prípravu
teplej vody pre bytové domy a občiansku vybavenosť.

16. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje

- 14 čerpanie dlhodobého splátkového úveru od Tatra banky, a.s. na financovanie
investičných zámerov mesta Veľký Meder nasledovne:
č. Názov investície
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rekonštrukcia sociálnych zariadení na poliklinike
– výmena okien 15ks
Rekonštrukcia sociálnych zariadení na poliklinike
– výmena okien 2ks
Sociálne byty Jahodová ulica – 6bj, projektová
dokumentácia
Sociálne byty Jahodová ulica – 8bj + 2bj,
projektová dokumentácia
Miestna obslužná komunikácia Hrušková ulica –
projektová dokumentácia
Rekonštrukcia sociálnych zariadení na poliklinike
– stavebná časť

7. Výťah na poliklinike – projektová dokumentácia
8. Rekonštrukcia ÚK vo futbalovom klube Ižop
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Poľovnícka
ulica – projektová dokumentácia
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Sídlisko
1
M.Corvína-butikový rad – projektová
0.
dokumentácia
1 Rekonštrukcia miestnej komunikácie Priemyselná
1. a dolná ulica – projektová dokumentácia
1
Rekonštrukcia MŠ Železničná ulica
2.
9.

Suma v
Eur

Zhotoviteľ
Plast Tech s.r.o.

3.772,50

Plast Tech s.r.o.

503,00

Ing. Arch Jozef
Istenes
Ing. Arch Jozef
Istenes
Paulos DLS
Ing. Pavol Sebök
Juraj Kórósi

3.265,00
5.635,00
3.780,00
26.489,40

Linear projekt,
s.r.o.
Semicon
elektronic
Paulos DLS
Ing. Pavol Sebök

3.720,00
9.838,80
3.600,00

Paulos DLS
Ing. Pavol Sebök

3.240,00

Paulos DLS
Ing. Pavol Sebök

3.960,00

Ing. Attila Krausz

4.900,00

Suma

72.703,70

17. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
odmenu hlavnej kontrolórke mesta za III. a IV. štvrťrok 2011 vo výške
13,46 % zo súčtu mesačných platov za obdobie II. polroka 2011 .

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ing. Koloman Pongrácz
Ing. Alexander Néveri
prednosta úradu
primátor mesta
Ing. Veronika Dóková
Daniel Csepi
––––––––––––––––––
overovatelia zápisnice

