Zápisnica
napísaná z príležitosti 4. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
dňa 16.5.2011

Predsedajúci :

Ing. Alexander Néveri, primátor mesta

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Overovatelia zápisnice :

1./

Mgr. Zalán Kórósi
MVDr. Peter Orsovics

Otvorenie, kontrola uznesení
Pán primátor privítal poslancov a konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Návrhová komisia bola schválená v zložení : Mgr. Ildikó Laposová, Daniel Csepi.
Za overovateľov zápisnice pán primátor vymenoval p. Ivana Bobkoviča
a MVDr. Petra Orsovicsa. Namiesto p. Bobkoviča bol neskoršie vymenovaný
Mgr. Zalán Kórósi.
Pán primátor predložil návrh na program rokovania. Uviedol, že na konci prvého bodu
programu predsedovia komisií predstavia svojich prítomných členov a že pri hlasovaní
sa zavedie evidencia hlasovania jednotlivých poslancov.
Predložený program rokovania podľa pozvánky bol schválený (13 - 0 - 0).
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila písomne (príloha č. 1)
a komentovala hlavná kontrolórka mesta, Ing. Katarína Bugárová.
K úlohe prepracovať zónu územného plánu mesta v oblasti plánovaného TESCA
Ing. Helena Kucseraová, prednosta úradu uviedla, že úloha je bezpredmetná, nakoľko
podľa stanoviska Ministerstva dopravy SR plánovaná investícia je v súlade s platným
územným plánom mesta a odvtedy už aj krajský úrad zmenil svoje rozhodnutie, t.j.
môže sa pokračovať vo výstavbe TESCA.
K úlohe vypracovať náplň činnosti výboru mestskej časti MVDr. Bartalos uviedol, že
materiál je čiastočne hotový, o jeho predložení konzultuje so zástupcom primátora.
V súvislosti s úlohami pre hlavného kontrolóra Ing. Bugárová predložila písomne
spracovanú správu o organizačných štruktúrach spoločností založených mestom
(príloha č. 2) a o nákladoch mesta v súvislosti s umiestnením občanov postihnutých
požiarom na Jahodovej ulici (príloha č. 3).
Pán Dobis konštatoval, že tieto materiály neobsahujú návrhy uznesení. Náklady mesta
na úpravu, prispôsobenie náhradných príbytkov sú v poriadku, ale je potrebné doriešiť
možnosť vymáhať od týchto občanov financie spojené s bývaním - režijné náklady,
zatiaľ stiahnuť tento materiál.
Ing. Kórósi súhlasil, dodal, že napr. náklady na asanáciu budovy a na projekty nových
sociálnych bytov by nezaradil do tejto správy.

-2MUDr. Vrezgová tiež požiadala doriešiť právne štatút bývania týchto občanov, aby
verejné financie neboli použité na režijné náklady. Upozornila ďalej, že objednanie
projektov na sociálne byty neboli schválené zastupiteľstvom, naviac jedna z tých
nehnuteľností v Šarkani ani nie je vo vlastníctve mesta.
Na otázku p. Bobkoviča Ing. Jankó informoval o systéme a nariadení o poskytnutí
jednorázových peňažných dávok.
MUDr. Vrezgová požiadala primátora a úrad dodržať zásadu, že sa vyžiada stanovisko
sociálnej komisie v týchto prípadoch.
Pán primátor k situácii vzniknutej po požiari na Jahodovej ulici uviedol, že je
samozrejmé, že na riešenie sú rôzne názory. Bolo však treba situáciu riešiť
v decembri, keď vonku bolo mínus 10 stupňov. Ako ďalej, hľadať lepšie a konečné
riešenie je spoločnou zodpovednosťou všetkých.
Uviedol ďalej, že už je vyriešený právny štatút bývania týchto občanov.
Pán Dobis zopakoval, že režijné náklady je treba od nich vymáhať a navrhol touto
úlohou poveriť MPBH.
Reagujúc na ďalšie výhrady poslancov pán primátor zopakoval, že sa riešila
mimoriadna situácia, že o teraz diskutovaných krokoch bolo zastupiteľstvo postupne
informované, odôvodnené bolo aj zbúranie poškodenej budovy.
Ing. Csémi upozornil, že komisia výstavby odporučila výstavbu kontajnerových bytov
ako najvýhodnejšie a najlacnejšie riešenie. Súhlasil aj Mgr. Kórósi a dodal, že je treba
rýchlo konať.
MUDr. Vrezgová súhlasila a pripomenula romológom J. Ravaszom spomenutú
možnosť financovania.
Pán primátor nesúhlasil so sústredením rómov na Jahodovej ulici, spomenutý model
ani v Dunajskej Strede nefunguje jednoznačne dobre, nedá sa jednoducho kopírovať.
Mgr. Laposová navrhla odoslať žiadosť na predmetné financovanie, aj keď sa zdá, že
v tomto roku už je neaktuálne.
V ďalšej diskusii odznela informácia, že polícia nedokázala úmyselné založenie
požiaru a uzavrela vyšetrovanie, že projekty sú potrebné ku všetkým žiadostiam
o dotáciu a že vlastne vlastník ani nemusí zabezpečiť v takýchto prípadoch náhradné
ubytovanie.
Správu o kontrole uznesení zastupiteľstvo vzalo na vedomie (9 - 0 - 4).
Na výzvu Mgr. Laposovej predsedovia komisií informovali o zložení svojich komisií
a predstavili ich prítomných členov.
2./

Správa primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta
Pán primátor informoval verejnosť o dianiach v meste v uplynulých týždňoch
(príloha č. 4).
Diskusiu vyvolala informácia o preinvestovaných peniazoch v termálnom kúpalisku,
o finančnej tiesni mesta v týchto mesiacoch a pod. Pán primátor ubezpečil
prítomných, že režijné náklady mestských zariadení sú riadne hradené a aj dotácie
spoločenským organizáciám sú plnené.

-3Diskutovalo sa ďalej o možných úsporách na verejnom osvetlení.
Búrlivú diskusiu vyvolalo neplánované financovanie mestského vysielania
v HÍRCITY TV vo výške 2 300,-eur mesačne.
Pán primátor považuje za pokrokové šírenie informácií cez internet, zatiaľ sa jedná
o skúšobnú prevádzku.
Mgr. Szilvia Varagya, ved. odd. marketingu dodala, že vysielanie má veľmi pozitívny
ohlas. Pán Dobis a MUDr. Vrezgová naopak konštatovali, že väčšina obyvateľstva to
ani nepozná a že mestské noviny a káblová televízia sú dostatočne transparentné. Mgr.
Varagya dodala, nakoľko káblová televízia je prevádzkovaná súkromnou
spoločnosťou.
Pán primátor upozornil, že všetky mestá na Slovensku maju vlastné televízne
vysielanie.
V ďalšej časti tohto programového bodu sa diskutovalo o rozpočte mesta, keďže jedna
položka samostatne bola vetovaná primátorom.
Pán primátor vyslovil presvedčenie, že mesto má rozpočet, v prípade uplatnenia jeho
veta by bol plusový.
K ďalšej búrlivej diskusii sa vyslovil aj občan Ing. Lajtos, ktorý požiadal poslancov
o konštruktívnu spoluprácu pri riešení problémov a Mgr. Kórósi odmietol tvrdenie
pána Dobisa o o vnášaní straníckej politiky do činnosti zastupiteľstva prostredníctvom
frakcie MKP.
Pán primátor navrhol uzavrieť diskusiu.
Správa primátora mesta bola schválená (12 - 0 - 0).
3./

Interpelácie poslancov
Na otázku p. Dobisa odznela informácia, že zemné práce pri chodníku na Dubovej
a Dunajskej ulici sa týkali uloženia nových káblov T-Comu.
Pán primátor spracovaním záverov správy o situácii v Ižope navrhol poveriť výbor pre
mestskú časť Ižop.
MUDr. Vrezgová informovala o návrhu KVALITA AZ s.r.o. na odpredaj Senior
Penziónu a že v mene sociálnej komisie pripravila list pre obce mikroregiónu
o spoločný postup. Pán primátor konštatoval, že tiež rokoval o možnosti spolupráce
a že je všetko otázkou financií, momentálne nemá informácie o finančných dopadoch
pre mesto.
MUDr. Vrezgová dodala, že predávajúci ponúkli prezentáciu pre poslancov priamo
v penzióne.
Pán Csepi poprosil spresniť majetkoprávnu situáciu vo vzťahu k súkromnému
pozemku v rohu športového areálu.
Na otázku Ing. Dobis Ildikó Ing. Kucseraová, prednosta úradu informovala, že práce
na ZŠ-slov. sú u konca, ešte nie je podpísaná upravená zmluva (dodatok ku zmluve, až
potom je možné požiadať o preklenujúci úver, vyplatiť dodávateľa a potom obdržíme
peniaze od ministerstva.
Rekonštrukcia centrálnej mestskej zóny je v štádiu verejného obstarania, projekt
s Kapuvárom bol odovzdaný v novembri, odvtedy sa ťahajú vybavovačky so
slovenskými úradmi. V budúcnosti bude rozumnejšie implementovať projekty
profesionálnym externým manažmentom.
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byrokracia.
Mgr. Kórósi vyslovil výhrady voči vyprataniu dvora na rohu Lesnej a Poľovníckej
ulice na náklady mesta, hoci to bolo účelné.
Pán Görföl požiadal o polievanie stromov v meste vysádzané v rámci civilnej
iniciatívy.
Ing. Dóková upozornila na lavice bez dosiek na sídlisku M. Corvina a PaedDr. Soóky
na nepravidelný odvoz plastov.

4./

Rozbor hospodárenia Termál s.r.o. za rok 2010
Písomne spracovanú správu (príloha č. 5) komentovala konateľka spoločnosti,
Ing. Ildikó Dobisová.
Dodala, že aj dozorná rada súhlasila s materiálom s tým, že investície budú zvlášť
prerokované.
Informovala ďalej, že vo veci poskytnutia termálnej vody tretej osobe odoslali
stanovisko samosprávy, s krajským úradom sú v kontakte a rokujú aj o geologickom
audite vrtov.
Vo veci vyšetrovania polícia čaká na správu súdneho inžinierstva.
Pán Dobis za situáciu absencie zápisnice dozornej rady potvrdil, že v návrhu na
uznesenie uvedené dáta sú správne.
Ročná uzávierka spoločnosti bola schválená (8 - 3 - 1).
Rozdelenie čistého zisku bolo schválené (12 - 0 - 0).
Poveriť primátora zvolaním valného zhromaždenia Termál s.r.o. bolo schválené
(12 - 0 - 0).
Úloha pre konateľov vypracovať plán úsporných opatrení bola schválená
(10 - 1 - 1).
Pán primátor oznámil, že prešetrí, či hlasovanie o ročnej uzávierke bolo zákonné.

5./

Plán hospodárenia Termál s.r.o. a zámer činnosti na rok 2011
Písomný materiál (príloha č. 6) predložila Ing. Ildikó Dobis, konateľka spoločnosti.
Pán primátor vzhľadom na pripravované valné zhromaždenie spoločnosti navrhol
tento materiál stiahnuť z dnešného rokovania.
Tento návrh nebol schválený (4 - 8 - 0).
Na otázku Ing. Csémiho Ing. Dobis informovala o financovaní investícií, geologického
auditu a o celkovej výške úverov spoločnosti.
Pán primátor vyzval poslancov tento materiál posúdiť rovnako kriticky ako mestské
plány a oznámil, že v prípade schválenia ako valné zhromaždenie nepodpíše, kým
nebude hotový audit spoločnosti.
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riešiť pomocou kontokorentného úveru a pán primátor informoval o priebehu rokovaní
s Tatra Bankou, t.j. tempo splácania úverov Termal s.r.o. bude možné upraviť najskôr
v letných mesiacoch.
Predložený plán hospodárenia poslanci vzali na vedomie (8 - 0 - 4).

6./

Plán hospodárenia MŠK Veľký Meder s.r.o. a zámer činnosti na rok 2011
Pán Daniel Csepi, konateľ spoločnosti komentoval predložený materiál (príloha č.7).
Predložil ďalej návrh na schválenie vypracovania projektu úplnej rekonštrukcie areálu
športu z fondov UEFA vo výške 2 až 4 mil. eur.
Cenu projektu vo výške 30 000,-eur by bolo treba uhradiť len v prípade úspešného
tendra.
Na margo hospodárenia spoločnosti uviedol niektoré aktivity a konštatoval, že sa
snažia zo skromných zdrojov vyprodukovať maximum.
Spomenul účasť na projekte EON na podporu rodinného futbalu, poďakoval rodičom
za podporu mládežníckeho futbalu a konštatoval, že sú splnené všetky predpoklady na
výchovu novej generácie futbalistov.
Pán Dobis za vedenie futbalového oddielu a aj Mgr.Kórósi súhlasili s materiálom.
Na poslaneckú otázku odznela informácia, že sú dobré predpoklady aj pre ženský
futbal.
Predložený materiál poslanci vzali na vedomie (12 - 0 - 0).
Návrh na účasť v projekte UEFA bol schválený (12 - 0 - 0).

7./

Plán hospodárenia MPBH s.r.o. a zámer činnosti na rok 2011
Písomný materiál (príloha č. 8) predložil spracovateľ, konateľ spoločnosti, Ing. Róbert
Michnya.
Uviedol ďalej, že vďaka nižšej cene plynu vyúčtovania tepla za uplynulý rok bolo pre
obyvateľov výhodné a že realizácia geotermálneho projektu závisí od záverov
energetického auditu.
Diskutovalo sa ďalej o fonde opráv a tržieb za spracovanie, vysvetlilo sa
nedorozumenie ohľadne spolupráce s CENTIRE.
Nasledovala diskusia na podnet Ing. Csémiho, že úlohy v bode b/ a c/ návrhu pána
primátora sú duplicitne, nakoľko budú zodpovedané v rámci energetického auditu.
Na návrh MUDr. Vrezgovej o bodoch b/ a c/ návrhu poslanci nehlasovali (10 - 2 - 0).
Predložený písomný materiál poslanci vzali na vedomie (12 - 0 - 0).
Aktualizovať poradovník uchádzačov o nové nájomné byty v termíne do 15.6.2011 bol
schválený (11 - 1 - 0).
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Zásady pre zriaďovanie a činnosť komisií MsZ
Písomný materiál (príloha č. 9) predložila spracovateľka Mgr. Ildikó Laposová,
zástupca primátora mesta.
Na otázku Mgr. Kórósiho sa upresnilo, že v materiáli uvedené termíny - dni sú
pracovnými dňami.
Predložený materiál bol schválený (12 - 0 - 0).

9./

Všeobecne záväzné nariadenie 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
Materiál (príloha č. 10) predložil spracovateľ Ing. Koloman Pongrácz.
Mgr. Laposová dodala, že bolo poslancom doručené aj úplné znenie nariadenia.
Pán Dobis konštatoval, že problém nie je s určením otváracieho času, ale s hlučnosťou
a dodržaním verejného poriadku po uzávierke. Nasledovala potom diskusia na
dodržanie ustanovení o prísluchovej hudbe so záverom, že je to ťažké uplatniť.
Predložený materiál bol schválený (10 - 1 - 1).

10./

Majetkoprávne operácie
Pán primátor informoval o záujme spoločnosti Webasto- Edscha odkúpiť
8 000 m2 pozemku z priemyselného parku za účelom presťahovania výroby
z doterajších objektov a zvýšenia počtu zamestnancov.
Výsledkom rokovaní je predložený návrh uznesenia o záujme samosprávy predať tie
pozemky v cene 400 000,-eur za pozemok a 546 933,-eur ako príspevok na výstavbu
infraštruktúry. Konečné znenie kúpnej zmluvy sa predloží zastupiteľstvu na
schválenie. Požiadal poslancov schváliť predaj.
V diskusii ďalej odznela informácia, že sa jedná o navýšenie počtu zamestnancov
z doterajších 400 na 700. Pán primátor vyslovil presvedčenie, že mesto bude schopné
aj v tak krátkej lehote vybudovať potrebnú infraštruktúru. Prezentovaná cena za
vybudovanie infraštruktúry (2,5 mil. eur) je len odhad, konečná cena bude výsledkom
verejného obstarania.
Pán Dobis sa vyslovil za schválenie tohto návrhu s presvedčením, že táto investícia
bude prospešná pre široké vrstvy občanov aj podnikateľov.
Predložený návrh uznesenia bol schválený (12 - 0 - 0).
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Voľné návrhy
Úvodom tohto programového bodu poslanci schválili správy hlavnej kontrolórky
prediskutované v časti kontrola uznesení (12 - 0 - 0, 11 - 0 -1).
V súvislosti so správou o nákladoch mesta na bývanie občanov postihnutých požiarom
v decembri zastupiteľstvo schválilo návrh p. Dobisa (12 - 0 - 0) uložiť mestskému
úradu zabezpečiť úhradu vynaložených nákladov na služby - vodu, plyn, el. energia na účet mesta Veľký Meder od občanov, ktorí boli umiestnení do dočasných
náhradných bytov po požiari na Jahodovej ulici.
Termín do 30. júna, zodpovedná osoba Ing. Helena Kucseraová.
Mestské zastupiteľstvo na návrh MUDr. Vrezgovej poverilo primátora mesta
organizovať spoločné stretnutie zástupcov Senior Penziónu so zástupcami mesta
a poslancami MsZ v priestoroch samotného penziónu v termíne do 31. mája
(10 - 0 - 2) a zistiť na VÚC v Trnave podmienky zaradenia zariadenia do siete, ako
kľúčovú otázku možnosti prevádzkovania v termíne do 15. júna (9 - 2 - 1).
Na návrh Ing. Ildikó Dobis po krátkej výmene názorov zastupiteľstvo schválilo uložiť
mestskému úradu podať žiadosť o NFP na nízkoštandardné byty na ŠFRB
a preskúmať všetky možné finančné možnosti mimo rozpočtu mesta v termíne
do 31.5.2011, zodpovedná Ing. Helena Kucseraová (12 - 0 - 0).
Na jej návrh ďalej zastupiteľstvo uložilo hlavnej kontrolórke mesta zistiť príčiny
opodstatnenosti rozdielu medzi pôvodným rozpočtom a novým rozpočtom na
infraštruktúru v priemyselnej zóne v termíne do 31.5.2011 (8 - 0 - 4).
Ing. Štefan Csémi upozornil, že táto úloha je nevykonateľná, nakoľko druhý rozpočet
neexistuje, prezentovaná cena je len informatívna.
Búrlivú diskusiu a protest pán primátora vyvolal ďalší návrh Ing. Ildikó Dobis uložiť
mestskému úradu vypracovať zmenený projekt - alternatívu na výstavbu infraštruktúry
v priemyselnej zóne v súlade s projektom Webasto do výšky príjmov tohto projektu.
Tento návrh nebol schválený (4 - 2 - 6).

12./

Diskusia, záver

Pán primátor poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

primátor mesta
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UZNESENIE č. 4-MsZ/2011
zo dňa 16.5.2011
1. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
správu primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta

b/

berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení mestského zastupiteľstva

2. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
ročnú účtovnú závierku Termál s.r.o. Veľký Meder za rok 2010

b/

schvaľuje
rozdelenie čistého zisku Termál s.r.o. Veľký Meder za rok 2010 v celkovej
výške 422.976,97 Eur nasledovne:
- povinný prídel do rezervného fondu vo výške 21.150.- Eur
- prídel do sociálneho fondu vo výške 14.401,29 Eur
- zvýšenie základného imania Spoločnosti vo výške 387.425,68 Eur

c/

poveruje
primátora mesta Veľký Meder zvolať valné zhromaždenie Termál s.r.o. Veľký
Meder za účelom prejednania aktuálneho stavu finančnej situácie a stavu
prebiehajúcich investičných prác v areáloch termálneho kúpaliska.
Termín : do 4.6.2011

d/

ukladá
vypracovať plán úsporných opatrení pri hospodárení a činnosti Termál s.r.o.
Termín : do 20.06.2011

Zodpovední: Ing. Ildikó Dobis, Dénes Mikóczi
konatelia Termál s.r.o.
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4. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

berie na vedomie
plán hospodárenia MŠK Veľký Meder s.r.o. a zámer činnosti na rok 2011

b/

schvaľuje
vypracovanie projektu na úplnú rekonštrukciu športového areálu mesta Veľký
Meder z externých zdrojov - projekt je podporovaný z fondov UEFA. Náklady
na projekt sú vo výške 30 000,- eur. Uvedené náklady treba uhradiť len
v prípade úspešného tendra, bez nároku na rozpočet mesta.
Výzva na zabezpečenie projektu je ohraničená čiastkou 2 - 4 miliónov eur.

5. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
b/

ukladá
aktualizovať poradovník uchádzačov o nový nájomný byt
Termín : 15.6.2011
Zodpovedný : Mgr. Zalán Kórósi, predseda
komisie finančnej, správy mestského majetku
a bytov

6. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Zásady pre zriaďovanie a činnosť stálych komisií a výboru Mestského
zastupiteľstva mesta Veľký Meder

7. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 113, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder 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

- 10 8. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
1.

Odpredaj nehnuteľnosti pozemku podľa geometrického plánu č.
30079900-29/2011 zo dňa 05. 05. 2011 - novovytvorená parcela
registra „C“ parc.č. 4479/9 o výmere 80.000 m2 druh pozemku ostatné
plochy v katastrálnom území Veľký Meder pre spoločnosť: Webasto Edscha Cabrio Slovakia s. r. o., so sídlom: Táborská 66/1684, 932 01
Veľký Meder, IČO: 44 939 426 za účelom vybudovania nového závodu
za celkovú kúpnu cenu 400.000 Eur; 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: Parcela sa nachádza v extraviláne na severnej strane mesta,
pri štátnej ceste I/63 smerujúcej na Bratislavu v priemyselnom parku
mesta. Pozemky v tejto areáli boli ponúkané na predaj už v niekoľkých
etapách, avšak s minimálnym príp. žiadnym záujmom o ich odkúpenie.
Výstavba nového závodu prispeje k rozvoju zamestnanosti ako aj
k hospodárskemu rozvoju mesta. Navrhovateľ investuje finančné
prostriedky do vybudovania obslužnej komunikácie a inžinierskych
sietí priemyselného parku v celkovej výške 546.833 Eur, a to v súlade
s platnou projektovou dokumentáciou mesta. Ostatné zmluvné
podmienky sa prenechávajú na dohodu zmluvných strán. Návrh kúpnej
zmluvy podlieha schváleniu MsZ vo Veľkom Mederi.

9. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta
„Vypracovať prehľad organizačnej štruktúry Termál s.r.o., MPBH s.r.o., MŠK
Veľký Meder, s.r.o. vo veciach organizačných, administratívnych. Predmetná
úloha obsahuje súpis rozhodnutí mestského zastupiteľstva“
b/

schvaľuje
Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta
„Vyčíslenie vynaložených nákladov spojené s náhradnými bytmi občanov,
ktorí boli umiestnení do dočasných náhradných bytov po požiari na Jahodovej
ulici.“

c/

ukladá
mestskému úradu
zabezpečiť úhradu vynaložených nákladov na služby - vodu, plyn, el. energia na účet mesta Veľký Meder od občanov, ktorí boli umiestnení do dočasných
náhradných bytov po požiari na Jahodovej ulici.
Termín do 30.6.2011
Zodpovedná: Ing. Helena Kucseraová.

- 11 10. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

poveruje
primátora mesta
organizovať spoločné stretnutie zástupcov Senior Penziónu so zástupcami
mesta a poslancami MsZ v priestoroch samotného penziónu.
Termín: do 31.5.2011

b/

poveruje
primátora mesta
zistiť na VÚC v Trnave podmienky zaradenia zariadenia do siete, ako kľúčovú
otázku možnosti prevádzkovania.
Termín: do 15.6.2011

11. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

ukladá
mestskému úradu
podať žiadosť o NFP na nízkoštandardné byty na ŠFRB a preskúmať všetky
možné finančné možnosti mimo rozpočtu mesta.
Termín: do 31.5.2011
Zodpovedná: Ing. Helena Kucseraová

12. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

ukladá
hlavnej kontrolórke
zistiť príčiny opodstatnenosti rozdielu medzi pôvodným rozpočtom a novým
rozpočtom na infraštruktúru v priemyselnej zóne. Termín: do 31.5.2011

13. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

neschvaľuje
uložiť mestskému úradu
vypracovať zmenený projekt - alternatívu na výstavbu infraštruktúry
v priemyselnej zóne v súlade s projektom Webasto do výšky príjmov tohto
projektu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Alexander Néveri
primátor mesta

- 12 3. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

berie na vedomie
plán hospodárenia Termál s.r.o. Veľký Meder a zámer činnosti na rok 2011

5. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

berie na vedomie
plán hospodárenia MPBH s.r.o. Veľký Meder a zámer činnosti na rok 2011

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

Mgr. Zalán Kórósi
MVDr. Peter Orsovics
---------------------------overovatelia zápisnice

