Zápisnica

z 8. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, ktoré sa konalo
dňa 30.05.2019 o 17.00 hod. v rokovacej sále podnikateľského inkubátora 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. Ing. Gábor Krommer
6. Štefan Lauko
7. Mgr. Edita Katonová
8. JUDr. Alexandra Machanová
9. František Ruman
10. Attila Srejner
11. Eva Sudová
Ospravedlnená:
Agáta Zelinková
PhDr. Terézia Pethőová - hlavná kontrolórka - ospravedlnená

1., 2.
Otvorenie a určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Mimoriadne rokovanie 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove o 17,00 hod.
otvoril a viedol primátor mesta Ing. Anton Szabó, ktorý privítal prítomných a konštatoval, že
z celkového počtu 12 poslancov je prítomných 10 poslancov (Ing. Pavol Doval sa dostavil na
rokovanie o 17,20 hod.), čo je nadpolovičná väčšina a MZ je uznášaniaschopné.
Za zapisovateľku určil primátor Ing. Máriu Gubíniovú a za overovateľov zápisnice poslancov
Ing. Borisa Brunnera a Attilu Srejnera.
Následne primátor predniesol prítomným program 8. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Sládkovičove:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
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3. Prerokovanie predloženia žiadostí o nenávratný finančný príspevok na projekty
„Vodozádržné opatrenia v meste Sládkovičovo“ a „Využitie geotermálnej energie
s použitím tepelného čerpadla“
4. Rôzne
5. Záver
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva navrhnutý program jednohlasne schválili.
3.
Prerokovanie predloženia žiadostí o nenávratný finančný príspevok na projekty
„Vodozádržné opatrenia v meste Sládkovičovo“ a „Využitie geotermálnej energie
s použitím tepelného čerpadla“
Primátor mesta informoval poslancov o pripravenom projekte „Vodozádržné opatrenia
v meste Sládkovičovo“, ktorého termín odovzdania je 31.5.2019 a uznesenie mestského
zastupiteľstva je povinnou prílohou žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku. Uviedol, že mesto podáva tento projekt už tretíkrát, doteraz bolo mesto dvakrát
neúspešné. V súčasnosti je zo stany Riadiaceho orgánu akceptovaná realizácia projektu aj
vsakovacím systémom. V meste boli v minulosti zlikvidované vodozádržné prvky (jarky),
v roku 2015 sa začali budovať vsakovacie vpuste, v meste je vybudovaná jednotná splašková
kanalizácia. Najkritickejšia je situácia po výdatných dažďoch, kedy voda nemá kde odtekať,
na uliciach Mlynská, Devátova, Richterova a Cukrovarská, pričom odvodnenie týchto ulíc
tento projekt. Pred každým domom by mal byť vybudovaný 5 m vsakovací úsek, 5 m plocha
je určená na parkovanie a 5 m bude zelená plocha. Poslankyňa JUDr. Machanová uviedla, že
zelené pásy sú vo vlastníctve súkromných osôb, ktoré ich majú zapísané na listoch
vlastníctva.
Poslanec Štefan Lauko navrhol vykonať pasportizáciu verejných priestranstiev v meste,
individuálne riešiť prípady, na ktoré upozornila JUDr. Machanová , zistiť, kto má problém
s dažďovou vodou pred rodinným domom.
Poslanec František Ruman uviedol, že už v minulosti sa mnohí ľudia bývajúci najmä na
Mlynskej ulici sťažovali na jej zatopenie. Mesto chce ľuďom skvalitniť život a tento projekt
rieši odstránenie zavodnenia ulíc.
Poslankyňa Eva Sudová upozornila, že na Mlynskej ul. sa vetva č. 6 projektu kríži s výsadbou
zelene, podobne ako aj pri čerpacej stanici na Pionierskej ulici.
Primátor mesta uviedol, že v meste je cca 10 ha verejných priestranstiev, z toho cca 4 ha sú vo
vlastníctve Slovenského pozemkového fondu. Mesto Sládkovičovo postupne vykupovalo
verejné priestranstvá od občanov za sumu 0.5 € /m2, doteraz vykúpilo cca 3 ha a zvyšok je
vo vlastníctve občanov. Mesto má spracovanú identifikáciu a má vytvorenú databázu
vlastníkov verejných priestranstiev a chce ďalej pokračovať v ich výkupe. Podľa jeho
vyjadrenia by bolo ideálnym riešení vybudovať dažďovú kanalizáciu v celom meste, avšak to
by bola finančne veľmi náročná investícia. Pripravený projekt rieši najkritickejšie lokality v
meste, ktoré si vyžadujú vykonanie vodozádržných opatrení.
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Hlasovaním -8 za a 2 sa zdržali hlasovania (JUDr. Alexandra Machanová a Eva Sudová)
poslanci Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove schválili predloženie Žiadosti o nenávratný
finančný príspevok za účelom realizácie projektu: Vodozádržné opatrenia v meste
Sládkovičovo, ktorý bude realizovaný v rámci výzvy OPKZP-PO2-SC211-2018-40 a
ktorého ciele sú v súlade splatným územným plánom obce a platným programom rozvoja
obce, ďalej schválilo zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
zo strany žiadateľa z rozpočtu mesta vo výške 6 706,50 €, t. j. 5% zo sumy celkových
oprávnených výdavkov vo výške 134 130,00 €.
Druhým projektom, ktorý bol predmetom rokovania mestského zastupiteľstva, bol
projekt ,„Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla výzvy OPKZP-PO4SC411-2018-41“. Primátor informoval prítomných, že uzávierka žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku je 31.05.2019 a jeho podanie a spolufinancovanie musí
byť odsúhlasené mestským zastupiteľstvom. Projekt bol spracovaný na základe výzvy na
predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného
programu Kvalita životného prostredia, investičná priorita -podpora výroby a distribúcie
energie zobnoviteľných zdrojov s cieľom zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na
hrubej konečnej energetickej spotrebe Slovenskej republiky. Hlavné aktivity pripraveného
projektu mesta riešia vykurovanie budovy školy na Richterovej ul. 1171 prostredníctvom
využitia geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla, pričom predpokladaná úspora
nákladov na vykurovaní je podľa prepočtov asi 50%. V súčasnosti sú ročné náklady na
vykurovanie budovy cca 40 000 €, po realizácii projektu budú podľa prepočtov približne
polovičné. Celkové oprávnené náklady projektu sú podľa spracovaného rozpočtu v sume
1244030,- €, z toho spolufinancovanie mesta je 5%, čo predstavuje j 62 201,50 €.
Podanie tohto projektu podporil poslanec Štefan Lauko, ktorý uviedol, že takýto systém
vykurovania je trendom v západnej Európe a vychádzajúc z vlastných skúseností, popísal
výhody takéhoto systému. Uviedol, že technicky by však bolo lepšie využiť systém vzduch –
voda namiesto plánovaného systému zem-voda.
Poslankyňa Eva Sudová uviedla, že z číselných podkladov, ktoré poslancom zaslal primátor je
návratnosť projektu až 60 rokov a vytkla skutočnosť, že poslanci boli o projekte informovaní
neskoro.
Poslanci mestského zastupiteľstva po vznesení pripomienok hlasovaním 8 za a 3 sa zdržali
hlasovania (Ing. Pavol Doval, JUDr. Alexandra Machanová a Eva Sudová) schválili
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na sprostredkovateľský orgán pre
Oeračný program Kvalita životného prostredia za účelom realizácie projektu Využitie
geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla, ktorý bude realizovaný v rámci výzvy
OPKZP-PO4-SC411-2018-41, ktorého ciele sú v súlade splatným územným plánom obce
a platným programom rozvoja obce, zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci ako aj zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu zo strany mesta, ako žiadateľa z jeho rozpočtu vo výške 62 201,50 €,
t. j. 5% zo sumy celkových oprávnených výdavkov vo výške 1 244 030,00 €.
4.
Rôzne
Poslanec Štefan Lauko informoval, že sa dňa 5.6.2019 o 16,00 hod. v areáli TK Vincov les
bude konať zasadnutie komisie výstavby, dopravy a životného prostredia pri MZ, kde
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členovia komisie a poslanci mestského zastupiteľstva môžu preveriť skutkový stav doteraz
realizovaných stavebných prác na kúpalisku (plato) avykonať obhliadku stavu areálu. Ďalej
uviedol, že stavebné práce sú ukončené na 99 %, a žľaby na uloženie roštov sa nebudú
fóliovať, ale budú natreté špeciálnym, kvalitným náterom.
Zástupca primátora Ing. Boris Brunner uviedol, že niekoľkokrát bol na kúpalisku počas
realizácie stavebných prác, a informoval sa, či v čase zasadnutia komisie tam bude aj
realizátor stavby, nakoľko má niekoľko otázok, na ktoré chce poznať odpoveď.
Poslanec MVDr. Pavol Bartaloš vo svojom vystúpení poukázal na skutočnosť, že mesto
odsúhlasilo finančné prostriedky aj na rekonštrukciu detského bazéna, na oplotenie, osadenie
turniketov na Termálnom kúpalisku Vincov les, a informoval sa, či sú pripravené a zverejnené
verejné súťaže na ich realizáciu. Ďalej uviedol, že Ministerstvo pôdohospodárstva vypísalo
výzvy na budovanie cyklotrás, o ktoré je veľký záujem a ďalej sa spýtal na možnosť
vybudovania parkoviska na železničnej stanici v spolupráci so Železnicami SR.
Podľa vyjadrenia primátora mesta na termálnom kúpalisku nejdú naplánované úlohy tak, ako
by si mesto prialo. Verejné obstarávanie na detský bazén muselo mesto zopakovať, nakoľko
podľa vyjadrenia Úradu pre verejné obstarávanie pri uplatnení metódy užšej súťaže musia byť
minimálne 2 uchádzači. Po ukončení opakovanej súťaže však bolo už neskoro začať s
prácami, nakoľko z dôvodu časovej tiesne by práce neboli ukončené včas, rekonštrukčné
práce na detskom bazéne sú náročné, je potrebné rozobrať podklad a hrozilo by sadanie
podkladu, problémy boli aj dodávateľmi technológie bazéna. Z toho dôvodu sa s realizáciou
prác začne až na jeseň. V súčasnosti sa do otvorenia sezóny osadia, resp. opravia lavičky v
areáli, upraví sa trávnatá plocha areálu, prístupová cesta a ostatné plánované práce sa
vykonajú až po ukončení sezóny. Podmienky vyhlásenej výzvy na budovanie cyklistického
chodníka mesto Sládkovičovo v súčasnosti nevie splniť, nakoľko podľa nej tieto musia byť
využívané nielen občanmi a turistami , ale majú slúžiť aj na cestu do zamestnania, máme
majetkovo veľa nevysporiadaných pozemkov. Mesto rokuje so železnicami, na jeseň by mali
vykonať opravu perónov a železničnej stanice, participovať na výstavbe parkoviska však
opakovane odmietli.
Poslanec Štefan Lauko navrhol, že ak sa v súčasnosti nebudú realizovať plánované práce
v areáli kúpaliska, bolo by dobré začať s opravou strechy, vytvorením izieb v kongresovom
centre , aby sa čo najskôr využili tieto priestory, ktoré máme k dispozícii azískali sa finančné
prostriedky za ich prenájom. Konateľ spoločnosti TK Vincov les musí vyvinúť viac úsilia,
vyhlásiť súťaž na prenájom priestorov KIC azároveň by mal zlepšiť svoj vzťah so
zamestnancami.
Poslankyňa Eva Sudová položila otázky, či súčasťou rekonštrukcie detského bazéna na TK
Vincov les sú aj atrakcie pre deti, alebo len technológia bazéna, či bola vypísaná súťaž na
prenájom priestorov v kongresovom centre, koľko bude stáť plato a navrhla, aby bol určený z
radov poslancov na každú mestskú organizáciu a spoločnosť jeden poslanec mestského
zastupiteľstva , ktorý v nich bude priebežne vykonávať dohľad a bude informovať ostatných
poslancov, nakoľko na zasadnutiach dozornej rady, ktorej členmi sú všetci poslanci
mestského zastupiteľstva, sa riešia problémy až následne.
Primátor zodpovedal, že atrakcie nie sú súčasťou rekonštrukcie bazéna, plánuje sa tam
osadenie 4 prvkov. Súťaž na prenájom priestorov doteraz ešte nebola vypísaná, cena za plato
bola vysúťažená, avšak vzhľadom na vzniknutý problém s typom osádzanej špeciálnej dlažby
je cena vyššia.
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Zástupca primátora Ing. Boris Brunner uviedol, že verejné obstarávanie bolo ukončené, bola
vysúťažená cena za stavebné práce, ktorú nie je možné dodatočne upravovať. Navrhol, aby sa
tento problém prerokoval na neverejnej časti komisie výstavby alebo na zasadnutí Dozornej
rady TK Vincov les, s. r. o. Sládkovičovo.
Poslanec Ing. Pavol Doval položil otázku, čo nám garantuje ziskovosť termálneho kúpaliska
tento rok. Keď nedávno navrhol, aby čo najskôr bola sprevádzkovaná reštaurácia a ubytovanie
v kongresovom centre, vysmiali ho. To, čo sa doteraz spravilo na kúpalisku (plato) neprináša
zisk, ale len prispeje k bezpečnosti návštevníkov, pričom na rokovaní mestského
zastupiteľstva, na ktorom bolo odsúhlasené prijatie úveru, primátor uviedol, že kúpalisko
bude tento tok v pluse.
Primátor mesta zodpovedal, že Ing. Dovala nevysmiali za jeho návrh na sprevádzkovanie
KIC, bol to návrh racionálny, a bude zrealizovaný. Podľa podkladov, ktoré má k dispozícii,
kúpalisko nemalo byť v roku 2018 stratové, ale malo mať hospodársky výsledok 0.
V súčasnosti chce v spolupráci s konateľom zaviesť také opatrenia, aby bolo kúpalisko
ziskové, v minulosti bola kontrola pri vstupe nepostačujúca a poprosil poslancov mestského
zastupiteľstva o súčinnosť a pomoc.
Poslanec Koloman Hrdlica sa informoval, v akom štádiu sú projekty mesta, ktorých
spolufinancovanie odsúhlasili poslanci mestského zastupiteľstva na predchádzajúcich
zasadnutiach mestského zastupiteľstva.
Primátor mesta zodpovedal, že projekt Wifi je v štádiu posudzovania, projekt zateplenie
budovy MŠ Budovateľská mesto na základe výzvy vyhlasovateľa doplnilo a v súčasnosti
čakáme sa vyjadrenie.
Peter Šramo sa informoval, či chodník na Fučíkovej ul. nemôže byť aspoň dočasne označený
ako cyklistický chodník, či sa nedá využiť geotermálna energia s použitím tepelného čerpadla
na vykurovanie aj okolitých domov a prečo sa zastavili práce na oprave pomníka na
Fučíkovej ulici, na položené otázky občana zodpovedal primátor mesta.
5.
Záver
Primátor mesta Ing. Anton Szabó poďakoval všetkým prítomným za ich účasť na rokovaní
mestského zastupiteľstva a 8. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v
Sládkovičove ukončil.
V Sládkovičove 05.06.2019
Ing. Anton Szabó - primátor mesta

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

Overovatelia zápisnice:
Ing. Boris Brunner

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

Attila Srejner

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

Zapísala: Ing. Mária Gubíniová
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