Zápisnica

z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, ktoré sa konalo dňa
20.3.2019 o 17.00 hod. v Technologickom inkubátore INOVATECH Sládkovičovo.
Prítomní:
Primátor mesta: Ing. Anton Szabó
Poslanci MZ :
1. MVDr. Pavol Bartaloš
2. Ing. Boris Brunner
3. Ing. Pavol Doval
4. Koloman Hrdlica
5. Mgr. Edita Katonová
6. Ing. Gábor Krommer
7. Štefan Lauko
8. JUDr. Alexandra Machanová
9. František Ruman
10. Attila Srejner
11. Eva Sudová
12. Agáta Zelinková
Hlavná kontrolórka mesta: PhDr. Terézia Pethőová
Prednostka MsÚ:

Mgr. Katarína Štefunková

Ďalej boli prítomní : Viď prezenčná listina
1. a 2.

Otvorenie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

Rokovanie 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove otvoril o 17,00 hod.
primátor mesta Ing. Anton Szabó, ktorý privítal prítomných a konštatoval, že:
- všetci poslanci MZ boli včas pozvaní písomnou pozvánkou, ktorá
obsahovala program, čas a miesto rokovania,
- z celkového počtu 12 poslancov je prítomných 12 poslancov, čo je
nadpolovičná väčšina a mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné,
- za zapisovateľku určil Ing. Máriu Gubíniovú a za overovateľov zápisnice zo
zasadnutia MZ predsedajúci určil poslancov
Mgr. Editu Katonovú a Štefana Lauka.
Následne primátor predniesol prítomným program 5. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Sládkovičove:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
3. Interpelácia poslancov

4. Kontrola plnenia uznesení
5. Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sládkovičovo
90/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základných školách
6. Návrh štatútu a rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva
v Sládkovičove
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva navrhnutý program jednohlasne schválili.
3.
Interpelácia poslancov
V bode interpelácia poslancov vystúpili nasledovní poslanci mestského zastupiteľstva:
Poslankyňa Mgr. Edita Katonová interpelovala, či mesto už podniklo kroky so správcom
cintorína na zabezpečenie otvorenia nielen malej, ale aj veľkej brány od starého mlyna.
Primátor mesta Ing. Anton Szabó uviedol, že veľká brána na cintoríne od mlyna sa otvára,
keď je pohreb, malá bránka je otvorená vždy. Ak chcú poslanci zmenu prevádzkového
poriadku cintorína, musí to byť odsúhlasené ako všeobecne záväzné nariadenie. Mesto má
podnet aj od občanov na zmenu v otváraní cintorína.
MVDr. Pavol Bartaloš na margo interpelácie Mgr. Edity Katonovej uviedol, že za veľkou
bránou je priestor na parkovanie a vodiči tu majú snahu parkovať z dôvodu nedostatku
parkovacích miest pri cintoríne. Vo svojej interpelácii interpeloval, či je pravda, že na
zbernom dvore sú umiestnené psy, ktoré chodia venčiť dobrovoľníci, ktorí od ľudí pýtajú
financie na krmivo pre psov.
Na interpeláciu poslanca zodpovedal primátor mesta. Je pravdou, že dobrovoľníci všetku
starostlivosť o psov umiestených v kotercoch na zbernom dvore vykonávajú zadarmo, mesto
spolupracuje s Občianskym združením Tulák zo Serede, mesto s uvedeným združením bude
rokovať a bude sa podieľať na úhrade nákladov na nákup potravy pre odchytených psov.
Štefan Lauko tlmočil požiadavku na urýchlené riešenie mimoriadne hustej kamiónovej
dopravy na uliciach Košútska a Pionierska, a požiadal, aby mesto oslovilo Dopravný
inšpektorát v Galante a požiadalo ho zníženie rýchlosti v týchto úsekoch štátnej cesty.
Primátor mesta Ing. Anton Szabó uviedol, že mesto požiada DI v Galante o zníženie rýchlosti
na uvedených uliciach mesta.
Poslanec MZ Koloman Hrdlica vo svojej interpelácii poukázal na poškodenú strechu
polikliniky, ktorú pri vetristom počasí podfukuje, na chýbajúce odpadové nádoby ako aj
vrecká na psie exkrementy na Sídl. J. Dalloša a požiadal viac sledovať porušovanie povinností
zo strany psíčkárov. Ďalej uviedol, že v mesiaci apríl 2019 bude zverejnená nová výzva na
zhodnotenie biologických odpadov, či o tom mesto má vedomosť a tlmočil žiadosť riaditeľky
základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským na zriadenie autobusovej zastávky pre
deti dochádzajúce z Malej Mače a z Košút na ul. Pioniersku ul. pri evanjelickom kostole
z dôvodu sťahovania školy na Richterovu ul.
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Na všetky interpelácie poslanca Hrdlicu zodpovedal primátor mesta. Uviedol, že preverí stav
poškodenej strechy na poliklinike, problémy so psíčkármi sú na celom území mesta a je
potrebné, aby občania upozorňovali nedisciplinovaných psíčkárov na ich povinnosť
dodržiavanie ich povinností ; mesto Sládkovičovo už v minulom roku v rámci uvedenej
výzvy podalo projekt týkajúci sa rozvoja separovaného zberu v našom meste a podľa
dostupných informácií bolo mesto úspešné, no ešte neobdržalo písomné rozhodnutie
ministerstva; žiadosť zo školy ohľadom zriadenia autobusovej zastávky mesto obdržalo
písomne a žiadosť už rieši s VÚC Trnava.
4.
Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení z 3. a 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove
vykonala hlavná kontrolórka mesta PhDr. Teréziou Pethőová. Mestské zastupiteľstvo
v Sládkovičove ku kontrole plnenia uznesení nemalo žiadne pripomienky a predložený
materiál vzalo na vedomie.
5.
Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sládkovičovo 90/2015
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základných školách_________________________________________________________
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo a schválilo Dodatok č.3/2019 k
Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Sládkovičovo č. 90/2015 o určení miesta a času
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách. Podľa
uvedeného nariadenia sa zápis žiakov do Spojenej školy, Školská 1087, Sládkovičovo bude
konať v dňoch:
11. apríla 2019 (vo štvrtok) v čase od 13,00 hod. do 18,00 hod.
12. apríla 2019 (v piatok) v čase od 13,00 hod. do 18,00 hod. v budove školy na Školskej
ulici č. 1087
a do
Základnej školy s materskou školou Sándora Petőfiho s vyučovacím jazykom maďarským –
Petőfi Sándor Alapiskola és Óvoda, Fučíkova 425, Sládkovičovo – Diószeg:
11. apríla 2019 (vo štvrtok) v čase od 14,00 hod. do 17,00 hod.
12. apríla 2019 (v piatok) v čase od 08,00 hod. do 13,00 hod. v budove školy na Fučíkovej
ulici č. 425.
6.
Návrh štatútu a rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove
Na úvod rokovania o tomto bode programu vystúpila poslankyňa Eva Sudová. Uviedla, že
pred rokovaním komisie športu požiadala zapisovateľa komisie o poskytnutie materiálov
ohľadom auditu a vyúčtovania dotácií pre športové kluby za minulý rok a odmietol jej ich
poskytnúť. Zároveň poznamenala, že napriek skutočnosti, že dotácie pre jednotlivé subjekty
ešte neboli mestským zastupiteľstvom schválené, pre FK Slavoj už bola podpísaná zmluva na
poskytnutie dotácie.
Primátor mesta zodpovedal, že ak je požiadavka na poskytnutie dokumentov, treba
kontaktovať jeho, ako štatutára, resp. prednostku mestského úradu, nakoľko zapisovateľ je
administratívny pracovník a vyhotovuje zápisnice zo zasadnutí komisie. Zmluvu s FK Slavoj
na poskytnutie dotácie podpísal on, a uznal svoje pochybenie.
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Následne Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo Štatút a rokovací poriadok
komisií Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove. Poslanec Štefan Lauko navrhol vypustiť
z článku VII. ods. 1) písmeno c) , no tento návrh nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov
poslancov. Naopak, na návrh JUDr. Alexandry Machanovej bol nadpolovičnou väčšinou
poslancov MZ upravený návrh textu článku VII. Zánik členstva v komisii ods. 1) písmeno c)
nasledovne: „po troch neúčastiach na zasadnutiach komisie za sebou bez písomného
ospravedlnenia predsedovi komisie, uvedené sa nevzťahuje na členov komisie poslancov MZ“
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva Štatút a rokovací poriadok komisií Mestského
zastupiteľstva v Sládkovičove schválili.
7. Rôzne
1.
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove na svojom 5. zasadnutí prerokovali a vzali
na vedomie nasledovné správy hlavnej kontrolórky mesta Sládkovičovo:
•

Správu o výsledku kontroly príjmov za správne poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z.
z. o správnych poplatkoch v znení neskorších doplnkov a zmien,

•

Správu o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove za roky
2014-2019, ktoré boli alebo sú v štádiu plnenia a sledovania,

•

Správu o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2018 v zmysle
zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
v znení neskorších predpisov.

Poslankyňa Eva Sudová navrhla, či by správy z kontrol nemohli byť zverejnené na webovej
stránke mesta, na čo primátor mesta uviedol, že tieto budú zverejnené.
2.
Poslanci mestského zastupiteľstva prerokovali a následne hlasovaním schválili predložený
návrh komisie kultúry pri MZ a komisie športu pri MZ na poskytnutie dotácií z rozpočtu
mesta Sládkovičovo na rok 2019 jednotlivým organizáciám, ktoré vykonávajú kultúrnu,
športovú a verejnoprospešnú činnosť a požiadali mesto o poskytnutie dotácie v súlade s
Všeobecne záväzným nariadením mesta Sládkovičovo č.100/2018 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu mesta o poskytnutí dotácie v celkovej sume 32 765 EUR. Poslanci podľa
jednotlivých subjektov odsúhlasili nasledovnú výšku dotácií z rozpočtu mesta:

Por.č.
1.
2.

Názov žiadateľa
Slovenský zväz
záhradkárov, MO
Sládkovičovo
Stolnotenisový oddiel,
Slavoj Sládkovičovo

Účel použitia projektu
Organizácia výstavy, ceny pre
vystavovateľov
Rozvoj telesnej kultúry a činnosť
oddielu

Žiadosť
na rok Návrh
2019
komisií
265

265

4 462,17

4 500

4

3.

Telovýchovná jednota
Junior Sládkovičovo

4.

DO Fénix Sládkovičovo

5.

MO Csemadok,Hahota

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

MO Csemadok
Sládkovičovo
MO Csemadok, Dió héj
MO Csemadok, DFCS
Únia žien Slovenska - ZO
Sládkovičovo

Vzdelávanie, výchova a rozvoj
telesnej kultúry, doprava účastníkov,
prenájom športového výstroja
Vzdelávanie, výchova a rozvoj
telesnej kultúry, ubytovanie a
doprava účastníkov
Rozvoj a ochrana kultúrnych hodnot,
činnosť divadelného súboru
Celoročná činnosť

Celoročná činnosť
Celoročná činnosť DFCS
Rozvoj telesnej kultúry žien každého
veku a nákup cvičebných pomôcok
Rozvoj a ochrana duchovných
Evanjelický a. v. cirkevný
hodnôt a pastoračnej činnosti,
zbor v Sládkovičove
oprava svätostánku
Rozvoj a ochrana duchovných a
MO Matice slovenskej
kultúrnych hodnôt, príprava a
Sládkovičovo, Súbor
organizácia podujatí v oblasti
malých javiskových foriem
umeleckého prednesu
Folklórne popoludnie pre členov
MO Matice Slovenskej
MO MS, spomienkové popoludnie k
Sládkovičovo
71. výročiu presídlenia, tvorivé
dielne, súťaž - šarkany
MO Matice Slovenskej
Príprava, nácvik a organizácia
Sládkovičovo, Folklórny
kultúrnych podujatí v oblasti
súbor Zvončekárky
ľudového tanca a umenia
OZ Klobáskový klub
Medzinárodný klobásový festival
Sládkovičovo
Rozvoj mládežníckej základne a
FK Slavoj Sládkovičovo
vyhľadávanie športových talentov
Rozvoj a ochrana duchovných
Rímskokatolícka cirkev,
hodnôt a pastoračnej činnosti,
farnosť Sládkovičovo
oprava svätostánku
Rozvoj telesnej kultúry a činnosť
Fitnes klub Sládkovičovo
oddielu
Rozvoj telesnej kultúry a činnosť
KK Slavoj Sládkovičovo
oddielu
PS Aviation
Letecký deň
Súkromná stredná odborná Stretnutie speváckych zborov škola
organizačné zabezpečenie
Cyklus prednášok o histórií mestaOZ Ponvágli
technické vybavenie
Dotácie z rozpočtu mesta
spolu

1 180

500

1 860

500

1 400

1 300

1 500

500

2 500
1 300

1 300
800

700

0

1 000

1 000

300

300

500

500

200

200

1 500

1 300

14 000

14 000

1 000

1 000

500

500

2 500

2 500

1 000

1 000

1 000

300

600

500
32 765
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Predsedníčka Komisie kultúry pri MZ v Sládkovičove Eva Sudová uviedla, že v roku 2020
bude potrebné, aby projekty z oblasti kultúry boli podporené vyššou sumou ako je tomu tento
rok.
3.
Poslanci mestského zastupiteľstva na základe výsledku výberového konania na obsadenie
funkcie konateľa spoločnosti Termálne kúpalisko Vincov les, s.r.o., Vincov les 1900, 925 21
Sládkovičovo, IČO: 36 285 226 schválili za konateľa uvedenej spoločnosti Bc. Viktora Janka,
bytom Janka Kráľa 1320/19, 92521 Sládkovičovo.
Primátor mesta uviedol, , že on, ako štatutár mesta a valné zhromaždenie spoločnosti, upraví
spoločenskú zmluvu tak, aby konateľ spoločnosti bez súhlasu valného zhromaždenia nemohol
uzavrieť zmluvy.
4.
Primátor mesta informoval poslancov a ostatných prítomných, že mesto si nemôže vziať úver
na zvýšenie základného imania spoločnosti zriadenej mestom, z toho dôvodu navrhol zvýšiť
základné imanie spoločnosti Termálne kúpalisko Vincov les z vlastných zdrojov.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo na odsúhlasilo zvýšenie základného
imania spoločnosti Termálne kúpalisko Vincov les, s.r.o., Vincov les 1900, 925 21
Sládkovičovo IČO: 36 285 226 o vklad mesta Sládkovičovo vo výške 340 000 € z
prostriedkov mesta Sládkovičovo.
5.
Poslanci mestského zastupiteľstva obdržali Správu hlavnej kontrolórky mesta o výsledku
kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Sládkovičovo k 28. februáru 2019. Kontrola bola
vykonaná v zmysle zákonov č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, č. 357/2015 Z. z. o
finančnej kontrole a č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v platnom znení, ktorú vzali na vedomie. Z vykonanej kontroly vyplynulo, že podľa § 17 ods.
2 obec a vyšší územný celok môžu použiť návratné zdroje financovania len na úhradu
kapitálových výdavkov. Následne poslanci mestského zastupiteľstva v Sládkovičove
odsúhlasili prijatie úveru na financovanie kapitálových výdavkov mesta vo výške 300 000 €
podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení
na základe výsledku verejného obstarávania na získanie najvýhodnejších podmienok
poskytnutia úveru.
Poslankyňa Eva Sudová uviedla, že plánované opravy na TK Vincov les sa „šijú horúcou
ihlou“, nie sú určené priority, problematiku termálneho kúpaliska rieši len primátor mesta
a poslanci mestského zastupiteľstva, bolo by potrebné poznať aj názor odborníkov
a zamestnancov kúpaliska, tých, ktorí tomu rozumejú. Ani nový konateľ nie je odborník
v tejto oblasti, plato je bez diletácie, Kongresové centrum je v zlom technickom stave , bazén
po 6 rokoch od opravy praskol, je tam množstvo problémov a z toho dôvodu navrhla
naštartovať novú sezónu len použitím nevyhnutných nákladov. Navrhla navštíviť kúpaliská
v Patinciach a v Štúrove, ktoré dobre fungujú.
Poslanec Štefan Lauko poznamenal, že v súčasnosti mesto nemá na to, aby na kúpalisku boli
nerezové bazény, avšak netreba všetko spochybňovať, naopak, vzniknuté problémy je
potrebné riešiť rýchlo a vecne.
Primátor mesta s názorom p. poslankyne nesúhlasil a uviedol, že polovica jej tvrdení je
nepravdivých. Bazény sú z roku 1983, vykazujú objemové zmeny, sadanie, ich keramický
obklad je poškodený a popraskaný aj dôsledku používania chémie. Priority opráv sú jasne
zadefinované: oprava detského bazéna, výmena plata, vybudovanie oplotenia , turnikety,
vytvorenie ubytovacích kapacít v kongresovom centre a v roku 2020 ofóliovanie relaxačného
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bazéna. Podľa dostupných zdrojov by kúpalisko malo ročne vyprodukovať zisk rovnajúci sa
približne na úrovni počtu jeho návštevníkov.
6.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove na návrh zástupcu primátora a predsedu komisie
sociálnej a bytovej Ing. Borisa Brunnera stiahlo z rokovania 5. zasadnutia mestského
zastupiteľstva návrh na zmenu časti uznesenia č. 39/MZ- 2019 z 30.1.2019 o pridelení bytu
č.1 na Sídl. Stred Sládkovičovo s. č. 404/206 dôvodu opätovného prerokovania pridelenia
tohto bytu na komisii sociálnej a bytovej.
7.
Poslanci mestského zastupiteľstva v Sládkovičove odsúhlasili uzavretie Zmluvy
o poskytovaní právnych služieb medzi Mestom Sládkovičovo, zastúpeným Ing. Antonom
Szabóom, primátorom mesta a advokátom JUDr. Zoltánom Ružičom, Mierové námestie 4,
Galanta.
8.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo a po pripomienkovaní primátora mesta
a poslancov mestského zastupiteľstva a úprave predloženého návrhu od 01. apríla 2019
schválilo nasledovnú výšku odmien za účinkovanie členov Zboru pre občianske záležitosti
v Sládkovičove na občianskych obradoch a na slávnostiach mesta:
Občiansky pohreb:

smútočný rečník

40,-€

Sobáš, uvítanie detí:
a všetky ostatné obrady
a slávnosti mesta:

sobášiaci
matrikár a jeho zástupca
recitátor, člen ZPOZ
varhanista, spev, konferans
študentky, žiačky
výtvarník

30,-€
30,-€
20,-€
20,-€
10,-€
15,-€/1 strana

Vedenie pamätnej knihy:

9.
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove prerokovali a v súlade s §18 c) , ods. 5
zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení odsúhlasili hlavnej kontrolórke
mesta Sládkovičovo PhDr. Terézii Pethőovej od 01. apríla 2019 zvýšenie mesačnej odmeny z
10 % na 20 % z mesačného platu určeného podľa §18 c) ods. 1 uvedeného zákona.
10.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo a schválilo od 01. apríla 2019 mesačnú
odmenu vo výške 80 € pre veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru mesta Sládkovičovo
Romana Sablera, ktorá mu bude vyplatená polročne.
8.
Diskusia
Diskusiu otvoril primátor mesta. Uviedol, že na sociálnych sieťach sa ohľadom Územného
plánu mesta rozprúdila diskusia ohľadom Dodatku č. 4/2018 k Územnému plánu mesta
Sládkovičovo. Uviedol, že primátor nemôže meniť územný plán mesta, schvaľovania a zmena
územného plánu v kompetencii mestského zastupiteľstva. Územie, ktorého sa Dodatok
č.4/2018 k ÚP týka, sa nachádza v okrajovej časti mesta, v ktorej môžu byť vytvorené
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legálne kapacity na ubytovanie v obmedzenom rozsahu. Je tam priemyselná zóna, ktorá
v súčasnosti zaznamenáva značný rozvoj a rozmach (Bekaekaert, Fekollini). Mestské
zastupiteľstvo v Sládkovičove v decembri 2018 schválilo obstarávanie Dodatku č. 4/2018 k
ÚPM Sládkovičovo na doplnenie Obmedzené funkčné využitie zón XV a, b, c , d a XVI c, d
o funkčné vybavenie "Prechodné bývanie" , v súčasnosti je tam obmedzené využitie územia a
mesto čaká na stanovisko krajského stavebného úradu v Trnave, následne bude zverejnený,
upravený podľa pripomienok a bude k nemu verejná diskusia.
V diskusii vystúpil zástupca Bekaertu p. Jozef Daniel, ktorý informoval prítomných , že fy
Bekaert pôsobí v meste už 18 rokov, v súčasnosti má 900 zamestnancov, z ktorých je 80
Srbov a 20 Ukrajincov. Pre fy sú aj títo zahraniční zamestnanci kľúčoví, nakoľko aj
v Bekaerte v poslednom období zaznamenali nedostatok kvalifikovaných zamestnancov.
Všetci ich zahraniční zamestnanci bývajú v legálnych ubytovacích zariadeniach, ktoré majú
v prenájme od AWR, a ktoré spĺňajú všetky hygienické a iné predpisy. Bekaert nechce
budovať nové ubytovacie kapacity, fy má záujem zamestnávať lokálnych ľudí a poďakoval sa
za korektnú spoluprácu s mestom a primátorom mesta.
Milena Deáková, ako personálna manažérka fy Fekollini, uviedla, že fy chýba 100
zamestnancov, spoločnosť minulý rok investovala cca 250 tis € do náboru pracovníkov, bez
dosiahnutia väčšieho efektu. Pracovná doba výrobných zamestnancov, z ktorých je mnoho
Ukrajincov, je vo firme je do neskorej noci, a nakoľko nevyrábajú produkty na sklad, je
mimoriadne dôležité, aby poskytli pracovníkom ubytovanie blízko firmy. Ľudská práca je
pre ich spoločnosť nenahraditeľná a ubytovacie kapacity pre svojich ľudí potrebujú.
Ing. Weiss, majiteľ fy AWR, uviedol, že jeho spoločnosť má riadne vybavenú zmenu účelu
stavby na ubytovanie, ktorá slúži ako ubytovňa pre Fekollini, mestu platí dane z nehnuteľností
v sume 11 000 € ročne, čo potvrdil aj primátor mesta, no zároveň podotkol, že je povinnosť
uhrádzať aj daň za ubytovanie.
JUDr. Alexandra Machanová navrhla nevytvárať nové zóny, ale hľadať prienik a upraviť ÚP
tak, aby v lokalite, ktorej sa dodatok 4/2018 týka, neboli zahrnuté všetky zóny XV a, b, c , d
a XVI c, d, ale len tie nevyhnutné, zahŕňajúce fy Fekollini, AWR a pod.
Peter Šramo sa v diskusii informoval, na aký účel mesto využíva vyinkasovanú daň za psa,
počet psíčkárov narastá aj na Budovateľskej, psy znečisťujú verejné priestranstvá výkalmi,
koše aj s vreckami na exkrementy je potrebné rozmiestniť v celom meste. Ďalej sa vo svojom
príspevku spýtal, odkedy sa v sezóne 2019 plánuje prevádzka TK Vincov les a informoval sa
na plánované práce na kúpalisku. Požiadal aj o zverejnenie materiálov , ktoré sú na zasadnutí
mestského zastupiteľstva prejednávané prostredníctvom projektoru, aby prítomní si vedeli
informácie v materiáloch prečítať. Na vznesené otázky a pripomienky zodpovedal primátor
mesta.
V diskusii poslankyňa Eva Sudová uviedla, že poslanci mestského zastupiteľstva doteraz
neobdržali sľúbený zoznam nehnuteľného majetku mesta a jeho využitie, požiadala
poslancom zaslať zoznam dlžníkov mesta, žiadala zorganizovať školenie pre poslancov
mestského zastupiteľstva, a informovala sa, či sa neuvažuje s alternatívou, aby poslanci mali
dohľad nad jednotlivými organizáciami mesta a uviedla, že nedostala odpoveď na základe
čoho bola podpísaná zmluva s FK Slavoj pred schválením dotácie v mestskom zastupiteľstve.
Primátor mesta priznal pochybenie vo veci podpisu zmluvy s FK Slavoj a k ostatným bodom
sa nevyjadril.
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9.
Záver
Primátor mesta Ing. Anton Szabó poďakoval všetkým prítomným za ich účasť na rokovaní
mestského zastupiteľstva a 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove o 19,40
hod. ukončil.
V Sládkovičove 26. 03.2019
Ing. Anton Szabó - primátor mesta

....................................................

Mgr. Katarína Štefunková- prednostka MsÚ

.....................................................

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Edita Katonová

.....................................................

Štefan Lauko

.....................................................

Zapísala: Ing. Gubíniová
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