Zápisnica
napísaná z príležitosti 3. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
pokračovanie dňa 11.4.2011
Pán primátor privítal poslancov na pokračovaní 3. zasadnutia mestského
zastupiteľstva. Konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Na margo schváleného rozpočtu s prekvapením konštatoval mediálnu odozvu v
súvislosti s výstavbou sociálnych bytov. Zdôraznil, že nejde o rómsku otázku,
nízkoštandardné - sociálne byty sa nestavali v našom meste už 30 rokov a vymenoval
niekoľko príkladov z praxe, kde odkázanými na takéto bývanie nie sú rómovia.
Pripustil diskusiu ohľadne umiestnenia a konštrukcie takýchto príbytkov, ale
odmietajúce stanovisko zastupiteľstva žiada prehodnotiť. V prvom rade požiadal
stanovisko finančnej a sociálnej komisie.
6.

Plán kultúrno-spoločenských podujatí MsKS na r. 2011
Písomne spracovaným plánom (príloha č. 7) oboznámil poslancov spracovateľ,
p. Ladislav Gútay, riaditeľ MsKS.
Pán Dobis navrhol uložiť riaditeľovi úlohu dodržať plán pri dodržaní Zásad
maximálnej hospodárnosti. T : 31.12.2011
Tento návrh bol schválený (10 - 0 - 1).
Predložený materiál bol schválený (10 - 0 - 1).
V diskusii pán riaditeľ konštatoval, že okrem premietaní v kine a usporiadaní
mestských podujatí nebudú organizátormi kultúrneho leta na Promenáde.

7.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 112 - ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.110
- Štatút mesta
Predložený materiál (príloha č. 8) komentoval spracovateľ Ing. Ladislav Jankó.
Informoval, že sa jedná o doplnenie Štatútu mesta o článok o zriadení výboru
v mestskej časti Ižop. Navrhol 1. vetu ods. 2 materiálu doplniť o text „občania
s trvalým pobytom v mestskej časti Ižop na základe návrhu poslanca za tento volebný
obvod.“
Navrhol ďalej v uznesení b/ namiesto „ukladá“ „poveriť“ predsedu výboru.
Takto doplnený materiál bol schválený (10 - 1 - 0).
Úloha pre predsedu výboru bola schválená (10 - 1 - 0).
Na poslaneckú otázku Ing. Jankó uviedol, že podľa stanoviska právnika mesta
zriadenie takého výboru je v súlade so zákonmi.
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a schválilo členov „výboru“ v zložení MVDr. Dezider Bartalos, Mgr. Attila Bohus,
Klaudia Boros, Peter Nagy, Ildikó Szabóová, Ing. Silvia Táncosová, Róbert Varga
(10 - 1 - 0).

8.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 113, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 96
o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času prestavby
a rekonštrukcie bytov a o ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami na území
mesta Veľký Meder
Predložený materiál (príloha č. 9), nové znenie bodu č. 9 a 10 §8 komentoval
spracovateľ Ing. Koloman Pongrácz.
Vzhľadom na veľký počet nezodpovedaných otázok a nejasností v súvislosti
s uplatnením tohto predpisu pán primátor navrhol materiál stiahnúť z programu
rokovania.
Tento návrh bol schválený (11 - 0 - 0).

9.

Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a rokovací poriadok mestskej rady
Spracovateľ materiálu (príloha č. 10) Ing. Ladislav Jankó informoval, že v rokovacom
poriadku MsZ bolo treba všade v texte nahradiť „prípravnú komisiu“ mestskou radou,
resp. v ods. 5 §4 v súvislosti s prípravou zasadnutí MsZ spomenúť aj výbor mestskej
časti.
Takto opravené a doplnené úplné znenie rokovacieho poriadku bolo schválené
(12 - 0 - 0).
Rokovací poriadok mestskej rady (príloha č. 11) bol schválený bez diskusie
(12 - 0 - 0).

10./

Plán zasadnutí MsR a MsZ v roku 2011
Plánovaný program zasadnutí (príloha č. 12) spracovala Mgr. Ildikó Laposová,
zástupca primátora mesta.
V diskusii odznela informácia, že doplnenie týchto bodov je možné najneskoršie do
zasadnutia MsR pred príslušným zasadnutím MsZ.
Termíny odovzdania materiálov po zasadnutí MsR sa vzťahujú na doplnené
a prepracované materiály.
Týmto nie sú dotknuté termíny predkladania materiálov podľa rokovacieho poriadku.
Predložený materiál bol schválený (12 - 0 - 0).
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Majetkoprávne operácie
Predložené návrhy (príloha č. 13) komentovala referentka správy mestského majetku,
Ing. Eva Kázmérová.
Prvé štyri návrhy sú zmeny skôr už schválených uznesení v dôsledku prieťahov
v ROEP, resp. zmeny zákona.
Piaty návrh, vecné bremeno pre termálne kúpalisko komisia majetku mesta
neodporúča schváliť.
Pán Dobis v diskusii navrhol zakotviť do rozhodnutia začiatok plynutia 3 mesačnej
lehoty na uzavretie kúpnej zmluvy.
O návrhoch sa hlasovalo písomne :
1 - zmena - Kopsa
2 - zmena - Ábrahám
3 - zmena - Berecz
4 - zmena - Priemysel.park 5 - vecné bremeno - Tóth
-

schválené (12 - 1)
schválené (13 - 0)
schválené (10 - 3)
schválené (11 - 2)
neschválené (2 - 11).

Zastupiteľstvo ďalej schválilo tajným hlasovaním prenájom nehnuteľnosti na
Železničnej ulici pre Vojtecha Belucza a manž. Editu (13 - 0).
Nasledovali návrhy na prenájom 6 - kancelárskych priestorov pre Daňový úrad
7 - kancelárskych priestorov pre Csemadok
8 - prenájom priestorov na umiestnenie nápojového automatu.
V diskusii odznela oprava k bodu č. 8 - riaditeľstvo Daňového úradu namiesto Trnavy
sídli v Banskej Bystrici, k prenájmu pre Csemadok pán primátor uviedol, že takto sa
bude dať vykázať skutočná výška dotácie a takto sa bude postupovať u všetkých
podporovaných organizáciách.
Návrh č. 8 bol stiahnutý z programu rokovania (10 - 3 - 0), nakoľko nebolo
jednoznačné, či nájomné kryje aspoň skutočné režijné náklady.
Návrh č. 6 - Daňový úrad - bol schválený (13 - 0 - 0)
Návrh č. 7 - Csemadok
- bol schválený (12 - 1 - 0).
12.

Voľné návrhy
Pán primátor predložil súbor doplnených uznesení na vodovod a kanalizáciu
pozemkov za kúpaliskom (Klempa).
V diskusii odznela informácia, že cez túto kanalizáciu bude možné napojiť kanalizáciu
Ižopu, čo však bude možné predložiť až po vytvorení napájacieho bodu teraz
prejednávaného diela.
Ing. Dobis navrhla skôr schválené a nerealizované uznesenie v tejto veci zrušiť.
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nevylúči úspech projektu Ižopskej kanalizácie.
Na poslanecký návrh v časti a/ návrhu sa v poslednej vete uviedlo, že sa jedná o 5%
spolufinancovanie a upresnila sa výška tejto sumy (43 063,63).
V bode b/návrhu sa u majiteľov pozemkov uviedli ich adresy trvalého pobytu.
Takto doplnené uznesenia boli schválené (13 - 0 - 0, 13 - 0 - 0).
Tretí návrh ohľadne spolufinancovania projektu bol doplnený návrhom Ing. Csémiho
(príloha č. 14).
Tento návrh bol schválený (13 - 0 - 0).
Zastupiteľstvo zrušilo predmetné uznesenie č. 6-MsZ/2010-3/a/6 zo dňa 25.10.2010
(13 - 0 - 0).
Mgr. Laposová predložila návrh mestskej rady na ďalšieho delegáta mesta do školskej
rady pri MŠ maď. v osobe Ing. Ladislav Jankó.
Tento návrh bol schválený (13 - 0 - 0).
Dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov, spracovaný Ing. Zuzanou
Dúžikovou (príloha č. 15) predložil Ing. Ladislav Jankó.
Uviedol, že podobne ako u rokovacieho poriadku aj tu bolo treba zrušiť mestskú radu
a výbor mestskej časti, resp. že podmienkou navyplatenie odmeny nebudú len
prezenčné listiny, ale aj zápisnice zo zasadnutí.
Materiál bol schválený bez diskusie (13 - 0 - 0).
Pred otvorením diskusie k „36 bodu“ Veľkomederského združenia turizmu pán
Bobkovič pozval každého na Medzinárodný deň bez áut 16. apríla.
V rámci diskusie pán Meliško konštatoval, že materiál je návrhom obsahujúci
krátkodobé a dlhodobé úlohy.
Mgr. Kórósi vytkol, že autori materiálu dávajú úlohy primátorovi, že v niektorom bode
protiústavne navrhujú obmedziť podnikanie a spochybnil, že združenie so 34 členmi
reprezentuje všetkých ubytovateľov v meste.
V diskursii ďalej odznelo, že aj od združenia by očakávali aktivity, že príjmy z
cestovného ruchu treba venovať aj obyvateľom na druhom konci mesta.
Na otázku p. Görföla odznela informácia, podľa ktorej naša termálna voda nedosahuje
kvalít piešťanskej vody.
Pán primátor konštatoval, že vo všeobecnosti podporuje aktivity združenia, vyslovil
presvedčenie, že sa nájde spoločná reč, navrhol sa konkrétne venovať krátkodobím
úlohám. Na margo kritiky autorov, upozornil, že tento materiál bol daný poslancom na
vedomie rozoslaním a informáciou v správe primátora na prvom zasadnutí.
Pán Meliško pozval poslancov na výročnú členskú schôdzu združenia a pán Görföl
navrhol materiál prerokovať v komisii a na pléne sa venovať už konkrétnym bodom.
Pán Dobis by dal mestskému úradu rozpracovať materiál, Ing. Csémi naopak,
od združenia by očakával alternatívne riešenia.
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(6-2-5).
13./

Diskusia, záver
V diskusii odznela informácia, že chodník na Dubovej ulici bude čoskoro obnovený,
údržba MR a vylepšovanie ozvučenia zasadnutí je priebežne riešená, nefunkčné
zariadenia na detských ihriskách budú odmontované, zhrdzavené premaľované.
Mgr. Laposová dodala, že na Štúrovej ulici obyvatelia sami zrekonštruujú detské
ihrisko, mesto prispeje oplotením.
Na podnet Mgr. Kórósiho, Ing. Kucseraová informovala o programe vlády Lokálna
stratégia komplexného prístupu poukázala však, že to nie je zamerané na riešenie
bývania rómov
Mgr. Kórósi ďalej upozornil, že ani podľa romológa, Józsefa Ravasza
by nebolo dobrým riešením poskytnúť im zadarmo nové byty. Treba sa pripraviť na
štátne dotácie a uvažovať maximálne o kontajnerových bytoch.
Pán primátor vysvetlil, že názory k tejto otázke sa nástupom každej vlády menia,
my sa musíme zamerať na krátkodobé úlohy a znovu upozornil, že nehovoríme
o rómskej otázke a s potešením konštatoval aktívny prístup zo strany poslancov.
Ing. Csémi vyčítal vedeniu TK, že o odmietavom stanovisku Krajského úradu ŽP
vo veci poskytnutia 10% vody tretej osobe boli poslanci informovaní cez p. Meliška.
Ing. Dobis informovala, že už sa pracuje na odvolaní.
Pán primátor opakovane pripomínal dezinformácie ohladne „rómskych bytov“ ,
že sú u neho na dennom poriadku návštevy dotyčných zo strachu, že budú bez
strechy nad hlavou.
Dodal, že vyhorelú budovu už zbúrajú.
Mgr. Kórósi za špeciálnu komisiu informoval, že vyžaduje sa vyrovnanie nedoplatkov
z ich strany a že komisia súhlasí len s kontajnerovými bytmi.
Na návrh MUDr. Vrezgovej zastupiteľstvo uložilo hlavnej kontrolórke mesta vyčísliť
doteraz vynaložené náklady na náhradné bývanie týchto rodín do nasledujúceho
zasadnutia MsZ.
Tento návrh bol schválený (13-0-0).
Pán Görföl na konci diskusie informoval o spoznávacom cyklistickom túre do Ižopu
vo Veľkonočnú nedeľu a o vysádzaní stromčekov dňa 30. apríla
a poprial každému príjemné sviatky.
Na záver pán primátor poďakoval za aktívnu účasť a ukončil rokovanie

primátor mesta
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UZNESENIE č. 3-MsZ/2011
zo dňa 11.4.2011
5. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

berie na vedomie
Plán kultúrno – spoločenských podujatí MsKS Veľký Meder na rok 2011

b/

ukladá
riaditeľovi MSKS
realizovať Plán kultúrno-spoločenských podujatí MsKS Veľký Meder na rok
2011 pri dodržaní Zásad maximálnej hospodárnosti. T : 31.12.2011 .

6. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 112, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN č. 110 - Štatút mesta Veľký Meder

b/

poveruje
predsedu výboru mestskej časti Ižop
vypracovať oprávnenia a povinnosti výboru pri samospráve mesta, vzťahy
výboru a mestského zastupiteľstva, štruktúru výboru a ďalšie potrebné veci.
– ako odsek (3), Čl. 18a Štatútu mesta .
T.: 30.4.2011

c/

zruší
odsek 8/ uznesenia č. 9-MsZ/2010-2/a zo dňa 22.12.2010, ktorým bola
zriadená komisia pre mestskú časť Ižop

d/

schvaľuje
členov Výboru mestskej časti Ižop v zložený MVDr. Dezider Bartalos,
Bohus Attila, Mgr. Boros Klaudia, Nagy Péter, Szabóová Ildikó,
Tánczosová Szilvia, Ing., Varga Róbert

7. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
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schvaľuje
Rokovací poriadok Mestskej rady vo Veľkom Mederi

8. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
plán zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva mesta Veľký Meder
na rok 2011

9. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
1.

Zmenu uznesenia č. 2-MsZ/2010 zo dňa 16. 03. 2010 bod č. 8/a/1 na
uznesenie: Odpredaj nehnuteľnosti pozemku parcela registra „C“
parc.č. 3696/423 o výmere 17 m2 druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria v katastrálnom území Veľký Meder (Ul. Sv. Štefana) pre
Zoltána Kopsu, Sv. Štefana 239/23, Veľký Meder a Martu Radiovú,
Ružová 177/8, Veľký Meder za účelom dodatočného
majetkovoprávneho usporiadania pozemku za kúpnu cenu 6 Eur/m2;
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona
o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, o ktorom MsZ
rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Osobitný zreteľ
je zdôvodnený nasledovne: Pozemok zabezpečuje prístup k rodinnému
domu a k pozemkom, ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve
nadobúdateľov. Kúpna zmluva musí byť uzavretá do 3 mesiacov.

2.

Zmenu uznesenia č. 6-MsZ/2010 zo dňa 25. 10. 2010 bod č. 3/a/3 na
uznesenie: Odpredaj nehnuteľnosti pozemku parcela registra „C“
parc.č. 2225/2 (parc.registra „E“ parc.č. 954/1) o výmere 155 m2 druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Veľký
Meder (Tichá ulica) pre Teréziu Ábrahámovú, Tichá 702/85, Veľký
Meder za účelom dodatočného majetkovoprávneho usporiadania
pozemku za kúpnu cenu 6 Eur/m2; ako prípad hodný osobitného zreteľa
podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí v znení neskorších
zmien a doplnkov, o ktorom MsZ rozhodne trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov. Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne:
Pozemok zabezpečuje prístup k rodinnému domu a k pozemkom, ktoré
sú v podielovom spoluvlastníctve nadobúdateľky. K uzavretiu kúpnej
zmluvy je potrebné predložiť súhlas od ostatných spoluvlastníkov
rodinného domu so súpisným číslom 702 a priľahlého pozemku. Kúpna
zmluva musí byť uzavretá do 3 mesiacov.
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Zmenu uznesenia č. 6-MsZ/2010 zo dňa 25. 10. 2010 bod č. 3/a/1 na
uznesenie: Odpredaj nehnuteľnosti pozemku parcela registra „C“
parc.č. 1648 (parc.registra „E“ parc.č. 5118/38) o výmere 434 m2 druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Veľký
Meder (Fučíková ulica) pre Ladislava Berecza, J. Gagarina 1625/15,
Veľký Meder za účelom dodatočného majetkovoprávneho usporiadania
pozemku za kúpnu cenu 6 Eur/m2; ako prevod majetku mesta podľa
§9a ods. 8 písm. b) zákona o majetku obcí v znení neskorších zmien a
doplnkov, t.j. prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Kúpna zmluva musí
byť uzavretá do 3 mesiacov.

4.

Zmenu uznesenia č. 5-MsZ/2010 zo dňa 06. 09. 2010 bod č. 9/a/2 na
uznesenie: Odkúpenie nehnuteľností, pozemkov v katastrálnom území
Veľký Meder (Bratislavská cesta) za účelom výstavby priemyselného
parku, časti SO-02 obslužná komunikácia PP a SO-03 rozšírenie
a úprava cesty I/63, podľa geometrického plánu č. 30079900-34/2010
zo dňa 12. 05. 2010 za cenu určenú znaleckým posudkom č. 64/2010 zo
dňa 28. 06. 2010, č. 65/2010 zo dňa 25. 06. 2010, č. 5/2011 zo dňa 04.
02. 2011. Na žiadosť predávajúceho (oprávnený z vecného bremena)
mesto zriadi vecné bremeno „in rem“ spočívajúce v priznaní práva
prechodu a/alebo prejazdu cez odkúpené pozemky. Vecné bremeno
bude zriadené bezodplatne.

5.

Prenájom nehnuteľnosti v katastrálnom území Veľký Meder, Nám.
Mládeže 1989/28 – nebytové priestory v celkovej výmere 521,1 m2
v budove so s.č. 1989 (administratívna budova) na parcele registra „C“
parc.č. 3028 v katastrálnom území Veľký Meder, pre nájomcu: Daňové
riaditeľstvo SR, Nová ulica 13, Trnava, IČO: 00634816, na
administratívne účely, na dobu určitú do 31. 12. 2011, za nájomné
16,60 Eur/m2/rok, elektrická energia, teplá úžitková voda, pitná voda a
teplo, odvedenie vody na náklady nájomcu; 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: Vyššie uvedené nebytové priestory bude
nájomca využívať na účely plnenia svojich úloh podľa zákona č.
150/2001 Z.z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 440/2000 Z.z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších
predpisov.

6.

Prenájom nehnuteľnosti v katastrálnom území Veľký Meder, nám.
Mládeže – nebytové priestory v rozsahu 1 miestnosti v celkovej výmere
27,312 m2 v budove so s.č. 1989 (administratívna budova) na parcele
registra „C“ parc.č. 3028 v katastrálnom území Veľký Meder, pre
nájomcu: Mestská základná organizácia CSEMADOK vo Veľkom
Mederi, IČO: 35629592, so sídlom: Sídl. M. Corvina 1963/32, Veľký
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Eur/m2/rok alebo 1 Eur/rok, elektrická energia, teplá úžitková voda,
pitná voda a teplo, odvedenie vody na náklady nájomcu; 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: Charakter a podmienky nájmu majetku mesta
v budove na nám. Mládeže 1989/28 napĺňajú odôvodnenie pre nájom
formou uplatnenia ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku
obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa,
z dôvodu, že medzi základné úlohy mesta pri výkone samosprávy patrí
okrem iného aj plniť úlohy na úseku rozvoja kultúry v meste.
7.

b/

Prenájom nehnuteľnosti v katastrálnom území Veľký Meder,
Železničná 60/4 – nebytové priestory (sklad) v celkovej výmere 12 m2
v budove so s.č. 60 (administratívna budova) na parcele registra „C“
parc.č. 3088/2 v katastrálnom území Veľký Meder, pre nájomcu:
Belucz Vojtech a Edita r. Szabóová, Železničná 3150/4A, na
nepodnikateľské účely, na dobu neurčitú, za nájomné 50 Eur/mes., 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. Dôvodom
prípadu osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok parc.registra „C“
parc.č. 3090/3 v katastrálnom území Veľký Meder, na ktorom leží
príjazdová komunikácia, je vo výlučnom vlastníctve navrhovateľov.
Uvedený pozemok zabezpečuje nevyhnutný prístup k niektorým
nebytovým priestorom v administratívnej budove.

neschvaľuje
Zriadenie vecného bremena „in rem“ spočívajúceho v práve prechodu
a prejazdu cez pozemok parcela registra „C“ parc.č. 4198/1 v rozsahu
vyznačenom v geometrickom pláne (v šírke 6 m, GP bude vypracovaný
podľa pokynov MsÚ), druh pozemku ostatné plochy v katastrálnom
území Veľký Meder (Promenádna ulica) v prospech pozemkov ako:
pozemok parc.registra „C“parc.č. 4198/69 o výmere 2200 m2 druh
pozemku ostatná plochy (vlastník parcely: Tóth Ľudovít, Orechový rad
1248/3, Komárno), pozemok parc.registra „C“ parc.č. 4198/70
o výmere 850 m2 druh pozemku ostatné plochy, pozemok parc.registra
„C“ parc.č. 4198/71 o výmere 800 m2 druh pozemku ostatné plochy
(vlastník oboch parciel: Nagy Karol, Komárňanská 243/32, Tôň) pre
katastrálne územie Veľký Meder, za jednorazovú odplatu 1000
Eur/oprávnený. Zmluva o zriadení vecného bremena musí byť uzavretá
do 3 mesiacov.

- 10 10. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Životné prostredie,
prioritná os 1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, operačný cieľ
1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov a 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR
voči EÚ, kód výzvy: OPŽP-PO1-10-2,
s názvom projektu „Obytný súbor Veľký Meder“ objekt vodovod a
kanalizácia
s výškou celkových výdavkov na projekt 861 272,45 EUR,
s výškou celkových oprávnených výdavkov na projekt 861 272,45 EUR
a spolufinancovanie 5% projektu z vlastných zdrojov vo výške 43 063,63
EUR.

b/

schvaľuje
Podanie návrhu na zmenu vydaného územného rozhodnutia č. 2299/07003/VM zo dňa 14.09.2007stavby „IBV Obytná zóna Veľký Meder – Vodovod
a kanalizácia – zmena č. 1“ (novonavrhnuté prečerpávacie stanice-2ks na
pozemkoch Ing. Tibora Klempu bytom Dunajská Streda, Horná 1927/34
a Szilárda Klempu bytom Dunajská Streda, Lesná 89/19). Táto zmena je
v súlade so schváleným územným plánom mesta.

11. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Finančné prostriedky pre spolufinancovanie projektu vo výške 43.063,62 EUR
poskytnú pre mesto Veľký Meder, Ing. Tibor Klempa bytom Dunajská Streda,
Horná 1927/4 a Szilárd Klempa bytom Dunajská Streda. Zároveň sa zaväzujú,
že všetky nepredvídané náklady pre vybudovanie verejnej kanalizácie
v mestskej časti Ižop vyplývajúce z technického riešenia obytného súboru
uhradia. Realizácia projektu obytného súboru je chápaná iba komplexne
s vybudovaním kanalizácie v mestskej časti Ižop. V opačnom prípade je
projekt nerealizovateľný zo strany mesta Veľký Meder.

12. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

deleguje
za člena školskej rady pri Materskej škole na Železničnej ulici s VJM
Ing. Ladislava Jankó

- 11 13. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

berie na vedomie s výhradami
Návrh opatrení a cieľov na zlepšenie podmienok rozvoja CR vo Veľkom
Mederi v období od 1.1.2011 vypracovaný Veľkomederským združením
turizmu.

14. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov a volených orgánov mesta
Veľký Meder

15. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

zruší
uznesenie č. 6-MsZ/2010-3/a/6 zo dňa 25.10.2010

16. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

ukladá
hlavnej kontrolórke mesta
vyčísliť vynaložené náklady spojené s náhradnými bytmi občanov, ktorí boli
umiestnení do dočasných náhradných bytov po požiari na Jahodovej ulici.
T.: nasledujúce zasadnutie MsZ, zodp.: Ing. Katarína Bugárová

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Helena Kucseraová
prednosta úradu

Viliam Görföl
PaedDr. Marian Soóky
---------------------------overovatelia zápisnice

Ing. Alexander Néveri
primátor mesta

