Zápisnica

z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, ktoré sa konalo dňa
18.09.2019 o 17.00 hod. v Technologickom inkubátore INOVATECH Sládkovičovo.
Prítomní:
Primátor mesta: Ing. Anton Szabó
Poslanci MZ :
MVDr. Pavol Bartaloš
Ing. Pavol Doval
Koloman Hrdlica
Mgr. Edita Katonová
Štefan Lauko
JUDr. Alexandra Machanová
Eva Sudová
Attila Srejner
Agáta Zelinková
Ospravedlnení:
Alexander Bende
Ing. Boris Brunner
František Ruman
Hlavná kontrolórka mesta: PhDr. Terézia Pethőová
Prednosta MsÚ Sládkovičovo:
Ďalej boli prítomní : Viď prezenčná listina
1.Otvorenie
Rokovanie 11. 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 9 poslancov, čo je
nadpolovičná väčšina a mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
Ing. Anton Szabó – primátor mesta predniesol prítomným program 11. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva

3. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
4. Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na uvoľnený
mandát
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Interpelácia poslancov
7. Výročná správa konsolidovaného celku mesta Sládkovičovo za rok 2018
8. Návrh 3.úpravy rozpočtu mesta Sládkovičovo v roku 2019
9. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sládkovičovo č. 102/2019 o určení názvov
ulíc v meste Sládkovičovo
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver
Po prečítaní programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove dal o ňom
primátor mesta hlasovať, prítomní poslanci predložený program jednohlasne schválili.
3.
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku určil Ing. Máriu Gubíniovú a za overovateľov zápisnice zo zasadnutia MZ
predsedajúci určil poslancov mestského zastupiteľstva Agátu Zelinkovú a Ing. Pavla
Dovala.
4.
Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na uvoľnený
mandát
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove vzalo na vedomie písomné vzdanie sa mandátu
poslanca Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove Ing. Gábora Krommera k 1.septembru
2019. Mestské zastupiteľstvo konštatovalo, že podľa §25 ods.2 písm. c) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zanikol jeho mandát poslanca
mestského zastupiteľstva.
Ďalej Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove konštatovalo, že podľa §192 ods.1 zákona
č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov nastúpil za bývalého poslanca mestského zastupiteľstva Ing. Gábora Krommera,
ktorého primátor mesta menoval do funkcie prednostu Mestského úradu v Sládkovičove, ako
náhradník p. Alexander Bende, ktorý získal najväčší počet platných hlasov z kandidátov na
poslancov, ktorí neboli v komunálnych voľbách dňa 10.11.2018 pre voľby poslancov
Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove zvolení. Na uvoľnený mandát poslanca Mestského
zastupiteľstva v Sládkovičove nastúpil dňa 9.9.2019 Alexander Bende , ktorý v uvedený deň
zložil zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva a od primátora mesta
obdržal osvedčenie o zvolení za poslanca Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove.
5.
Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove
vykonala hlavná kontrolórka mesta PhDr. Teréziou Pethőová. Písomný materiál z kontroly
plnenia uznesení obdržali poslanci mestského zastupiteľstva elektronickou poštou. Mestské
zastupiteľstvo hlasovaním poslancov kontrolu plnenia uznesení vzalo na vedomie.

2

6.
Interpelácia poslancov
V bode Interpelácia poslancov vystúpili:
• Poslankyňa Mgr. Edita Katonová interpelovala, kedy bude realizovaný kamerový
systém v mestskom cintoríne, poukázala na zdevastovanú autobusovú zastávku
na Košútskej ul. a položila otázku, kedy bude ukončená oprava sochy
osloboditeľov pred školou pri pomníku a informovala sa, či za lešenie mesto platí.
Na interpeláciu zodpovedal primátor mesta, ktorý uviedol, že v súčasnosti sa pripravuje
projektová dokumentácia na kamerový systém a mesto podá projekt na Ministerstvo vnútra
SR na jeho rozšírenie v meste, podobne ako to urobilo aj v predchádzajúcich rokoch.
Podmienkou vybudovania kamerového systému v cintoríne je dokončenie rozvodov optických
káblov tak, aby kamerový systém bol napojený na centrálny pult ochrany.
Na Košútskej ceste bude vybudovaná nová autobusová zastávka, podobná tej, aká je
na Pionierskej ulici pri evanjelickom kostole.
Vykonanie opravy sochy k pamiatke I. svetovej vojny sa neúmerne predlžuje, chýbajú
odborné kapacity na vyhotovenie umelého kameňa, viackrát bol zmenený subdodávateľ, a ten
aktuálny mal začať s realizáciou opravy v auguste, no kvôli horúčavám práce neboli zahájené
a budú realizované v neskoršom termíne. Za lešenie mesto neplatí.
Poslankyňa JUDr. Alexandra Machanová sa informovala, či sú v zmluve uvedené
sankcie za nedodržanie termínu realizácie prác.
Primátor zodpovedal, že zmluva obsahuje zmluvné pokuty.
•

• Poslanec Štefan Lauko odporučil postup, že v prípade, ak oprava sochy nebude
do konca októbra vykonaná, je potrené lešenie odstrániť, nakoľko je to zlá
vizitka pre mesto.
• Poslankyňa Eva Sudová uviedla, že bude interpelovať vo viacerých veciach:
1. Opakovane urgovala doručenie súpisu nehnuteľného majetku mesta
poslancom mestského zastupiteľstva, o ktorý požiadala už pred 9 mesiacmi.
Primátor mesta uviedol, že na súpise mesto pracuje. Úlohu skompletizovať a doručiť súpis
majetku poslancom dostal prednosta MsÚ Ing. Gábor Krommer.
2. Opätovne požiadala o vypracovanie zoznamu dlžníkov mesta a ich zverejnenie
v súlade s platnými právnymi predpismi.
Primátor mesta zodpovedal, že na vznesenú interpeláciu zodpovie písomne.
3. Interpelovala, kedy primátor mesta odovzdá svoje majetkové priznanie, ktoré
je povinný podať podľa ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov do 31. marca.
Primátor mesta zodpovedal, že na vznesenú interpeláciu zodpovie písomne.
4. Požiadala vyčísliť a doručiť všetky náklady spojené s činnosťou FK Slavoj za
rok 2018, ktoré platilo mesto: náklady na energie, uzatvorené dohody ako i
ostatné náklady.
Primátor mesta uviedol, že náklady mesto vyčísli a ich prehľad doručí poslancom mestského
zastupiteľstva.
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5. Interpelovala, kto je zodpovedný za realizáciu verejného obstarávania na
meste a aká externá firma ich vykonáva pre mesto, nakoľko v niektorých
projektoch boli chyby a kvôli chybám mesto muselo opakovať verejné
obstarávanie na tepelné čerpadlá budovy VŠ Danubius. Ďalej poukázala na
nedostatok, že pri zverejňovaní zmlúv na webe k niektorým zmluvám nie sú
zverejnené prílohy.
Primátor mesta na vznesenú interpeláciou zodpovedal, že obstarávanie zákaziek s nízkou
hodnotou na meste vykonáva zamestnanec MsÚ Mgr. Norbert Mészáros, ktorý podklady na
ich realizáciu dostáva od primátora mesta.
Verejné obstarávanie na projekt tepelné čerpadlá na VŠ Danubius bolo zopakované nie
pre chybu vo verejnom obstarávaní, ale z toho dôvodu, že mesto, ako verejný obstarávateľ,
obdržalo len jednu ponuku, čo predstavuje riziko zrušenia verejného obstarávanie zo strany
UVO a preto mesto vyhlásilo nové verejné obstarávanie.
6. Poslankyňa Eva Sudová interpelovala, v akom štádiu sú podané projekty
mesta na vodozádržné opatrenia, cyklistický chodník, BRKO a tepelné čerpadlá
na VŠ Danubius.
Primátor mesta zodpovedal, že na vznesenú interpeláciu zodpovie písomne.
7. Interpelovala aj na personálne obsadenie odboru výstavby MsÚ. Uviedla, že
chýba tam vedúci odboru, odborník, ktorý by vedel posúdiť a spracovať
projekty, zaujať k nim odborné stanovisko.
Primátor mesta uviedol, že boli vypísané už dve výberové konania, obe boli neúspešné, bude
opätovne vypísané ďalšie. Je problém zohnať stavbára, odborníka s vysokoškolským alebo
stredoškolským stavebným vzdelaním, zrejme bude nutné upraviť požiadavky na vzdelanie
uchádzača.
Poslanec Štefan Lauko uviedol, že skutočne je nedostatok odborníkov v oblasti
stavebníctva, vysokoškolské vzdelanie nie je patentom na rozum. Jeho snahou je postupne si
vychovať odborníkov, má záujem uprednostniť a zamestnať na úrade ľudí najmä zo
Sládkovičova.
8. Poslankyňa Sudová interpelovala, či vyplatené 5 mesačné odstupné pre bývalú
prednostku pri jej odchode z úradu bolo v súlade so platnými zákonmi
a s kolektívnou zmluvou.
Na interpeláciu zodpovedal primátor, že mzdové prostriedky boli vyplatené v súlade
s platnými právnymi predpismi a v súlade s kolektívnou zmluvou.
• Poslanec MVDr. Pavol Bartaloš vo svojej interpelácii pripomenul sľúbené
preloženie brány v cintoríne, informoval sa na rozsah projektu cyklotrasy
v meste, interpeloval vo veci zoznamu nehnuteľného majetku a jeho využitia,
nakoľko ako poslanec chce mať informácie, či je mesto riadené hospodárne,
o nájomných zmluvách Inovatechu a informoval sa, koho zamestnancom je p.
Lórant Pokorný.
Na vznesenú interpeláciu poslanca zodpovedal primátor mesta.
Uviedol, že preloženie brány v cintoríne bude zabezpečené cez Technické služby
Sládkovičovo.
Nový úsek cyklistického chodníka, ktorý bude najbližšie realizovaný, povedie od
železničnej stanice cez Železničnú ulicu, odtiaľ na Fučíkovu ulicu a bude vybudovaný po
štátnu políciu, odkiaľ bude prepojený na existujúci cyklistický chodník. Na pripomienku
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poslanca MVDr. Bartaloša, že sa jedná len o cyklistický chodník v rámci mesta a niektoré
okolité obce ich budujú v oveľa väčšom rozsahu uviedol, že mesto má pripravené projekty na
realizáciu cyklochodníka na TK Vincov les, no problematický je úsek v časti pri kruhovom
objazde na Galantskej, kde je veľa nevysporiadaných pozemkov a možno bude nutné pristúpiť
k vyvlastneniu pozemkov. Ďalšia trasa cyklistického chodníka sa plánuje od železničnej
stanice po Bekaert, mesto spolupracuje aj s Trnavským samosprávnym krajom, pri
koordinácii a rozširovaní budovania regionálnych cyklotrás.
O hospodárení mesta je každoročne vypracovaná správa, v ktorej je uvedený o. i. aj
prehľad nákladov a príjmov Technologického inkubátora Inovatech.
Lórant Pokorný nie je kmeňovým zamestnancom mesta, s mestom má aktuálne
uzavretú dohodu o vykonaní práce ako hospodár TJ Slavoj, v prípade, ak nemá záujem túto
činnosť vykonávať, dohoda bude ukončená.
• Poslanec Attila Srejner interpeloval vo veci riešenia dopravnej situácie a systému
parkovania na Školskej ul.
Na interpeláciu poslanca zodpovedal primátor mesta, ktorý uviedol, že tento problém bol
prerokovaný na zasadnutí komisie výstavby a životného prostredia pri MZ v Sládkovičove
dňa 16.9.2019. Navrhnuté boli rôzne varianty riešenia tejto zlej dopravnej situácie.
V spolupráci s riaditeľkou Spojenej školy a MP budú hľadať optimálne doriešenie tohto
problému.
• Poslanec Koloman Hrdlica vo svojej interpelácii požiadal primátora, či môžu
poslanci po ukončení jednotlivých verejných obstarávaní, ktoré vyhlásilo mesto,
obdržať informáciu o ich výsledku, koľkí sa prihlásili, aká je vysúťažená
hodnota zákazky. Ďalej sa informoval na úpravu grafikonu SAD, aby deti
dochádzajúce z niektorých okolitých obcí do našich škôl, mali vyhovujúcejšie
autobusové spoje. Na školskej komisii riaditeľka školy s vyučovacím jazykom
maďarským Mgr. Halásová uviedla, že koná v tejto veci, podľa neho by mesto
malo osloviť kompetentný úrad, resp. organizáciu.
Primátor mesta odpovedal, že Mgr. Norbert Mészáros má na starosti realizáciu verejných
obstarávaní, zákaziek s nízkou hodnotou, ak to poslanci žiadajú bude im zasielať zápisnice
z vyhodnotenia VO.
Poslankyňa Eva Sudová uviedla, že mesto má zo zákona povinnosť štvrťročne
zverejňovať na svojej webovej stránke obstarávanie zákaziek s nízkou hodnotou, mesto však
tieto údaje nezverejňuje.
Primátor mesta odpovedal, že mesto ich zasiela na Úrad pre verejné obstarávanie, kde
má vytvorený svoj vlastný profil, požadované údaje zverejní aj na svojom webovom sídle.
V interpelácii týkajúcej sa posilnenia autobusových spojov primátor odpovedal, že v
meste sú tri školy, žiakov ktorých sa posilnenie autobusovej dopravy priamo dotýka, mesto sa
zaoberá s touto požiadavkou a následne oslovilo VÚC Trnava i SAD Dunajská Streda.
Rokovanie o vybudovanie skateparku v Sládkovičove.
Po ukončení interpelácií poslanec Koloman Hrdlica navrhol mimo schváleného programu
zasadnutia MZ prerokovať vybudovanie skateparku v areáli ZŠ Sládkovičovo na Školskej
ulici. Na zasadnutie mestského zastupiteľstva sa dostavili zástupcovia detí zo Spojenej školy
v sprievode zástupkyne školy ako i koordinátorky a výchovnej poradkyne školy. So
všeobecným súhlasom poslancov mestského zastupiteľstva v rámci nezaradeného bodu
rokovania prítomným predniesli sa odprezentovali nimi spracovaný návrh a vizualizáciu
skateparku v meste. Vo svojom príspevku deti uviedli, že v meste sa budujú najmä detské
ihriská pre deti do 10 rokov, staršie deti a mládež sa schádzajú pred Inovatechom a pre túto

5

vekovú skupinu absentuje v meste možnosť vykonávania voľnočasových aktivít ako je
napríklad skateboarding.
Primátor mesta uviedol, že v meste už v minulosti bol spracovaný návrh na vybudovanie
skateparku, ktorý však nebol realizovaný z dôvodu protestov proti nadmernej hlučnosti
skateparkov. V súčasnosti sú vytypované tri lokality – areál Spojenej školy na Školskej ul.,
areál vysokej školy na Richterovej ulici a pozemok, tzv. veľký trojuholník na Fučíkovej ulici
blízko železničnej stanici. Podľa jeho vyjadrenia deti a ich koordinátor mohli prísť na mestský
úrad a rokovať o tomto návrhu. Mesto má k dispozícii technickú dokumentáciu prvkov
skateparku, Vybudovanie skateparku privítal a navrhoval vypracovanie projektovej
dokumentácie odborne spôsobilou spoločnosťou a vybrať lokalitu na realizáciu parku.
Poslanec Štefan Lauko v tejto súvislosti uviedol, že podľa neho by bol najvhodnejší na tento
účel areál spojenej školy, ktorý je rozľahlý a hluk stateboardov by neobťažoval susedov.
Posledný októbrový týždeň je naplánované zasadnutie komisie výstavby a životného
prostredia, kde realizácia tohto zámeru mohla byť predmetom rokovania.
7.
Výročná správa konsolidovaného celku mesta Sládkovičovo za rok 2018
Výročnú správu konsolidovaného celku mesta Sládkovičovo vrátane všetkých príloh
poslancom mestského zastupiteľstva predložila vedúca finančného odboru MsÚ
Sládkovičovo Mgr. Katarína Krommerová. K predloženej správe poslanci nemali žiadne
pripomienky a Výročnú správu konsolidovaného celku mesta Sládkovičovo za rok 2018 vzali
na vedomie.
8.
Návrh 3. úpravy rozpočtu mesta Sládkovičovo v roku 2019
3. úpravu rozpočtu v roku 2019 spracovala a poslancom mestského zastupiteľstva ju
predniesla Mgr. Katarína Krommerová, vedúca finančného odboru Mestského úradu
v Sládkovičove.
Primátor mesta uviedol, že v deň rokovania bola na mesto doručená žiadosť Technických
služieb Sládkovičovo na úpravu rozpočtu v r. 2019, ktorá bude predmetom rokovania
finančnej komisie, potom na konzultácii poslancov a až následne bude prerokovaná
v mestskom zastupiteľstve.
Poslanec Štefan Lauko informoval o záveroch rokovania komisie výstavby a životného
prostredia zo dňa 16.9.2019, na ktorej bola podrobne vykonaná analýza potrieb vykonania
opráv na miestnych komunikáciách a parkoviskách v meste (položka rozpočtu: rekonštrukcia
chodníkov, spevnené plochy) a na ktorom bolo určené poradie nutnosti vykonania ich opráv
ešte v roku 2019.
Poslankyňa Eva Sudová sa informovala na položku prípojky verejných budov na kanalizáciu,
o ktoré budovy ide, kriticky sa vyjadrila o znížení finančných prostriedkov na revitalizáciu
mestského parku a uviedla, že spätne sa schvaľuje úprava niektorých položiek, keď už sú
práce vykonané. Podľa vyjadrenia poslankyne je rozpočet jediným nástrojom, o ktorom
rozhodujú výlučne poslanci mestského zastupiteľstva, mesto by malo vopred vyčísliť náklady
na realizáciu plánovaných prác a služieb, keď vie, čo plánuje robiť a takto položky tieto
položky zahrnúť do rozpočtu mesta. Ďalej uviedla, že sa koná už 11. zasadnutie mestského
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zastupiteľstva, pričom v mnohých obciach boli len tri zasadnutia. Rokovania Mestského
zastupiteľstva sú takmer každý mesiac, k potrebe zmien rozpočtu sa poslanci mohli poslanci
vyjadrovať priebežne, už v čase vzniku potreby. Poslankyňa JUDr. Machanová podporila toto
stanovisko poslankyne Evy Sudovej a uviedla, že mnohé položky sa mali dať do rozpočtu
mesta už pri jeho zastavovaní.
Na všetky vznesená príspevky poslancov k 3. úprave zodpovedal primátor mesta Ing. Anton
Szabó, ako aj vedúca finančného odboru MsÚ Mgr. Katarína Krommerová. Primátor mesta
uviedol, že niektoré položky, ktoré sú predmetom 3. úpravy rozpočtu mesta, sa vopred nedali
naplánovať a predvídať. Ako príklad uviedol nevyhnutnosť vykonania prác a služieb, ktoré
súviseli so stavebnými úpravami a presťahovaním základnej školy s vyučovacím jazykom
maďarským do budovy na Richterovej ulici.
Po ukončení diskusie k tomuto bodu programu poslanci hlasovaním schválili 3. úpravu
rozpočtu mesta Sládkovičovo navýšením príjmovej i výdajovej časti rozpočtu vo výške
73 339 € nasledovne:
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Príjmová časť
Bežné príjmy
Voľby referendum
ÚPSVaR -prídavky na deti
Školstvo-vratky
Prenesené komp.-ZŠ s MŠ SP s vjm - transfer
Prenesené komp. -Spojená škola - transfer
Príjmové finančné operácie
Prevod prostriedkov z peňažných fondov
Úprava príjmov spolu

Rozpočet

Výdavková časť
Bežné výdavky
Voľby referendum
ÚPSVaR -prídavky na deti
Školstvo-vratky
Prenesené komp.-ZŠ s MŠ SP s vjm - transfer
Prenesené komp.-Spoj.šk - transfer
Rozvoj obce všeobecný materiál
Kapitálové výdavky
Rekonštrukcia ZŠ na Abrahámskej ulici
Stavebné úpravy ZŠ s vjm Richterova ulica
Oprava budovy VŠ Danubius
Prípojky verejných budov na kanalizáciu
Rekonštrukcia chodníkov, spevnené plochy
Zateplenie odv.plášťa, vým.okien a dverí MŠ J.
Kráľa
Revitalizácia mestského parku
Detské ihriská a športoviská
Výdavkové finančné operácie
Úprava výdavkov spolu

Rozpočet

Úprava

Upravený
rozpočet

3 000
0
0
203 137
558 370

5 465
3 000
6 650
16 980
8 744

8 465
3 000
6 650
220 117
567 114

328 000

32 500
73 339

360 500

Úprava

Upravený
rozpočet

3 000
0
0
203 137
558 370
3 000

5 465
3 000
6 650
16 980
8 744
10 000

8 465
3 000
6 650
220 117
567 114
13 000

80 000
44 200
20 000
12 000
102 000

6 800
5 350
20 500
12 000
-55 150

86 800
49 550
40 500
24 000
46 850

0
50 000
15 000

44 000
-15 000
4 000

44 000
35 000
19 000

73 339
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9.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sládkovičovo č. 102/2019 o určení názvov ulíc
v meste Sládkovičovo
V návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sládkovičovo č. 102/2019 o určení názvov
ulíc v meste Sládkovičovo boli novým uliciam navrhnuté nasledovné názvy:
• 1. ulica od Záhradníckej ulice- Jabloňová ulica
po maďarsky: Almafa utca
• 2.ulica od Záhradníckej ulice- Hrušková ulica
po maďarsky: Körtefa utca
• 3. ulica od Záhradníckej ulice- Slivková ulica
po maďarsky: Szilvafa utca
Po vyhodnotení pripomienok k tomuto návrhu na základe obsahu podaných pripomienok
navrhovateľ odporučil poslancom MZ došlým pripomienkam vyhovieť a schváliť nasledovné
názvy nových ulíc:
• 1. ulica od Záhradníckej ulice- Sadová ulica
po maďarsky: Liget utca
• 2.ulica od Záhradníckej ulice- Slnečná ulica
po maďarsky: Napos utca
• 3. ulica od Záhradníckej ulice- Veterná ulica
po maďarsky: Szeles utca
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove hlasovaním schválilo Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Sládkovičovo č. 102/2019 o určení názvov ulíc v meste Sládkovičovo.
10.
Rôzne
1.
Vzhľadom na skutočnosť, že na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Sládkovičove bol Ing. Gábor Krommer poverený zvolávaním a vedením zasadnutí
mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5
tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a jeho mandát dňom 1. septembra 2019 zanikol, Mestské zastupiteľstvo
v Sládkovičove zrušilo uznesenie č.2/MZ-2018 zo dňa 06.12.2018 a zvolávaním a vedením
zasadnutí mestského zastupiteľstva v uvedených prípadoch poverilo MVDr. Pavla Bartaloša.
2.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove zrušilo časť uznesení č.6/MZ-2018 zo dňa 19.12.2018
a č. 30/MZ-2019 zo dňa 23.1.2019, ktoré sa týkali obsadenia funkcie predsedu finančnej
komisie pri MZ v Sládkovičove a za predsedu finančnej komisie schválili poslanca MVDr.
Pavla Bartaloša a poslanca Alexandra Bendeho za podpredsedu finančnej komisie pri
Mestskom zastupiteľstve v Sládkovičove.
3.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove poverilo primátora mesta Ing. Antona Szabóa a
poslancov mestského zastupiteľstva Ing. Borisa Brunnera, Mgr. Editu Katonovú, Attilu
Srejnera, Ing. Štefana Lauka a Alexandra Bendeho oprávnením prijímať vyhlásenia o uzavretí
manželstva pred matričným úradom a zároveň zrušilo uznesenie č.5/MZ-2018 zo dňa
06.12.2018.
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4.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove delegovalo do Rady školy pri Základnej škole
s materskou školou Sándora Pehőfiho s vyučovacím jazykom maďarským, Fučíkova 425, 925
21 Sládkovičovo – Petőfi Sándor Alapiskola és Óvoda, Fučíkova 425 (po vykonaní zmeny
adresy v sieti škôl a školských zariadení Richterova 1171), 925 21 Sládkovičovo – Diószeg na
uvoľnené miesto ako zástupcu zriaďovateľa poslanca mestského zastupiteľstva Alexandra
Bendeho.
5.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove schválilo zástupcov mesta do dozornej rady
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r.o. so sídlom Fučíkova č. 460/254, 925 21
Sládkovičovo, IČO: 36 232 751:
1. MVDr. Pavol Bartaloš
2. Alexander Bende
3. Ing. Boris Brunner
4. Ing. Pavol Doval
5. Koloman Hrdlica
6. Mgr. Edita Katonová
7. Ing. Štefan Lauko
8. JUDr. Alexandra Machanová
9. Attila Srejner
10. František Ruman
11. Eva Sudová
12. Agáta Zelinková
a zároveň zrušilo uznesenie č.22/MZ-2018 zo dňa 19.12.2018.
6.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove schválilo zástupcov mesta do dozornej rady Technické
služby Sládkovičovo, spol. s r.o. so sídlom J. Dalloša, 1189 , 925 21 Sládkovičovo, IČO:
50 852 698:
1. MVDr. Pavol Bartaloš
2. Alexander Bende
3. Ing. Boris Brunner
4. Ing. Pavol Doval
5. Koloman Hrdlica
6. Mgr. Edita Katonová
7. Ing. Štefan Lauko
8. JUDr. Alexandra Machanová
9. Attila Srejner
10. František Ruman
11. Eva Sudová
12. Agáta Zelinková
a zrušilo uznesenie č.23/MZ-2018 zo dňa 19.12.2018.
7.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove schválilo zástupcov mesta do dozornej rady Termálne
kúpalisko Vincov les, s r.o. so sídlom Vincov les 1900, 925 21 Sládkovičovo, IČO:
36 285 226:
1. MVDr. Pavol Bartaloš
2. Alexander Bende
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3. Ing. Boris Brunner
4. Ing. Pavol Doval
5. Koloman Hrdlica
6. Mgr. Edita Katonová
7. Ing. Štefan Lauko
8. JUDr. Alexandra Machanová
9. Attila Srejner
10. František Ruman
11. Eva Sudová
12. Agáta Zelinková
a zároveň zrušilo uznesenie č.24 MZ-2018 zo dňa 19.12.2018.
8.
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a odsúhlasilo od zníženie ceny ročného prenájmu
nebytových priestorov v areáli termálneho kúpaliska za rok 2019 pre spoločnosť Termálne
kúpalisko Vincov les, s.r.o. so sídlom Vincov les 1900, 925 21 Sládkovičovo zo sumy
66 387,84 € na 10 000 €.
9.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo a schválilo uzavretie Zmluvy o zriadení
vecných bremien v prospech tretej osoby. Žiadateľom je Klub Refinancing Company s.r.o., so
sídlom Hoste 185, 925 45 Hoste, povinný z vecného bremena Mesto Sládkovičovo a vecné
bremeno bude zriadené v prospech tretej osoby oprávneného vecného bremena, ktorým je
Západoslovenská distribučná a.s. , so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava. Vecné bremeno
bude právo na vybudovanie elektroenergetických zariadení na dotknutých nehnuteľnosti
vedenej v k. ú. Sládkovičovo - parcela č. 847, orná pôda vo výmere 241 m2, vedenej na LV
1705.
10.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove schválilo uzavretie nájomnej zmluvy so spoločnosťou
MENERT-THERM s.r.o., so sídlom Hlboká 3, 927 01 Šaľa na prenájom nehnuteľnosti vo
vlastníctve Mesta Sládkovičovo a to časti suterénu vo výmere 2 m2 budovy MŠ na Sídl. J.
Dalloša so súpisným číslom 1354, ktorá sa nachádza na parc. č. 989, zastavaná plocha vo
výmere 390 m2 a časti suterénu vo výmere 2 m2 budovy Polikliniky na Sídl. J. Dalloša so
súpisným číslom 1354, ktorá sa nachádza na parc. č. 988, zastavaná plocha vo výmere 743 m2
Cena prenájmu uvedených nehnuteľností bola určená vo výške 10 €/m2/ rok, t. j suma za
prenájom 2 m2 suterénu v budove MŠ na Sídl. J. Daloša je 20 Eur/rok a suma za prenájom
2 m2 suterénu v budove polikliniky na Sídl. J. Dalloša je 20 Eur/rok.
11.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo žiadosť Slovenskej asociácie silných
mužov, Opatovská 5, Trenčín o poskytnutie finančnej podpory na podujatie Stredoeurópsky
pohár silných mužov organizované v Sládkovičove. Mestské zastupiteľstvo hlasovaním
neschválilo poskytnutie dotácie pre žiadateľa na uvedené podujatie z rozpočtu mesta r. 2019
z dôvodu, že Slovenská asociácia silných mužov nepožiadala mesto o poskytnutie dotácie
v lehote určenej VZN 100/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.
12.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo a schválilo zmenu časti článku IV.Štatútu
neziskovej organizácie Poliklinika Sládkovičovo , n.o. v likvidácii tak, že Správna rada má
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minimálne 3 členov, jej funkčné obdobie je štvorročné a zhoduje sa s funkčným obdobím
Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove.
13.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove na návrh primátora mesta zvolilo a schválilo
nasledovných poslancov mestského zastupiteľstva za členov správnej rady Poliklinika
Sládkovičovo, n. o. v likvidácii :
1. MVDr. Pavol Bartaloš
2. Ing. Boris Brunner
3. Ing. Pavol Doval
4. Koloman Hrdlica
5. Mgr. Edita Katonová
6. Ing. Štefan Lauko
7. JUDr. Alexandra Machanová
8. František Ruman
9. Attila Srejner
10. Eva Sudová
11. Agáta Zelinková
a zároveň zrušilo uznesenie č. 60/MZ-2019 zo dňa 26. 06. 2019.
14.
Diskusia
V bode diskusia dostali priestor okrem poslancov mestského zastupiteľstva aj občania nášho
mesta, ktorí sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili. Do diskusie za zapojili:
Poslanec Ing. Pavol Doval sa informoval, či je možné, že do niektorých domácností nie je
možné urobiť prípojku na optický kábel.
Viliam Brunner položil otázku, prečo je mestský park ešte stále zaradený do 4. stupňa
ochrany, keď je možnosť jeho preradenia do nižšieho stupňa ochrany. Ďalej uviedol, že
baroková sýpka v parku je kultúrnou pamiatkou, rozpadáva sa, keby nebola zaradená ako
kultúrna pamiatka a park by bol v 3. stupni ochrany, mohla v nej byť zriadená napr.
kaviarnička a bola by budova zmysluplne využitá. Informoval o svojom zámere odovzdať
futbalový klub FK Slavoj mestu, uviedol, nech sa na túto skutočnosť mesto pripraví a za
pomoci aktívnych manažérov a odborníkov ho lepšie riadi a prevádzkuje.
Ing. Štefan Šidó informoval poslancov mestského zastupiteľstva a ostatných prítomných
o svojom podaní na mesto vo veci nespokojnosti s riešením jeho podania a reklamácie
fakturácie služieb Vodárenskou spoločnosťou , spol. s r.o. Sádkovičovo.
Lórant Talamon upozornil, že podľa neho nie všetky zmluvy sú zverejnené na webovej
stránke mesta a odporučil to preveriť.
V súvislosti so stiahnutím žiadosti Fitnes klubu o prenájom priestorov na zriadenie fitness
centra z rokovania vystúpil Viliam Brunner, ktorý sa opýtal, ako môže niekto žiadať
o prenájom priestory, ktoré sú obsadené a sú platne uzavreté nájomné zmluvy.
Podľa vyjadrenia poslanca MVDr. Pavol Bartaloša obsahom žiadosti o prenájom priestorov
na zriadenie fitness centra bol verejnoprospešný zámer, hľadali sa možnosti, no napokon
žiadateľ svoju žiadosť vzal späť.
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V diskusii k nastolenej problematike v súvislosti s uvažovaným zámerom prenajať časť
suterénu pre zriadenie fitnes centra v budove Technologického inkubátora sa kriticky
vyjadrila aj p. Iveta Habániková, zo spoločnosti Garden and Pools, ktorá v časti dotknutých
priestorov, ktoré mali byť predmetom žiadosti, v súčasnosti podniká a vyjadrila svoju
nespokojnosť s postupom, že sa rokovalo o prenajatí obsadených nebytových priestorov.
Ján Németh sa obrátil na mestské zastupiteľstvo, ako aj na vedenie mesta, so svojou
opakovanou požiadavkou na doriešenie dopravnej situácie v časti mesta Nový Dvor,
konkrétne na obmedzenie rýchlosti motorových vozidiel ako i označenie hlavnej a vedľajšej
cesty v tejto časti mesta, nakoľko hrozí vysoké nebezpečenstvo vzniku nehody, resp. úrazu.
Na prednesené diskusné príspevky občanov a poslancov mestského zastupiteľstva zodpovedal
Ing. Anton Szabó, primátor mesta.
15.
Záver
Primátor mesta Ing. Anton Szabó poďakoval všetkým prítomným za ich účasť na rokovaní
mestského zastupiteľstva a 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove ukončil.
V Sládkovičove 27.09.2019
Ing. Anton Szabó - primátor mesta

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

Ing. Gábor Krommer- prednosta MsÚ

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

Overovatelia zápisnice:
Agáta Zelinková

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

Ing. Pavol Doval

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

Zapísala: Ing. Gubíniová

12

