Zápisnica

z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, ktoré sa konalo dňa
14.08.2019 o 17.00 hod. v Technologickom inkubátore INOVATECH Sládkovičovo.
Prítomní:
Primátor mesta: Ing. Anton Szabó
Poslanci MZ :
1. Ing. Pavol Doval
2. Koloman Hrdlica
3. Mgr. Edita Katonová
4. Štefan Lauko
5. František Ruman
6. Eva Sudová
7. Agáta Zelinková
8. Attila Srejner (dostavil sa o 17,20 hod.)
Ospravedlnení:
MVDr. Pavol Bartaloš
Ing. Boris Brunner
Ing. Gábor Krommer
JUDr. Alexandra Machanová
Hlavná kontrolórka mesta:

PhDr. Terézia Pethőová

Ďalej boli prítomní : Viď prezenčná listina
1., 2. Otvorenie a určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Rokovanie 10. 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 7 poslancov (poslanec
Srejner ohlásil primátorovi meškanie pár minút), 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
Attilu Srejnera a Kolomana Hrdlicu.
Následne primátor predniesol prítomným program 10. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Sládkovičove:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Interpelácia poslancov

5. Dodatok č.4 /2019 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sládkovičovo
č. 72/2010 o vyhlásení záväznej časti územného plánu mesta Sládkovičovo
6. Program odpadového hospodárstva Program mesta Sládkovičovo na roky 20162020
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
Program 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove prítomní poslanci
jednohlasne schválili.
3.
Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove vykonala
hlavná kontrolórka mesta PhDr. Teréziou Pethőová. Písomný materiál z kontroly plnenia
uznesení obdržali poslanci mestského zastupiteľstva elektronicky. Mestské zastupiteľstvo
kontrolu plnenia uznesení hlasovaním vzalo na vedomie.
4.
Interpelácia poslancov
V bode Interpelácia poslancov vystúpili:
Poslanec Štefan Lauko požiadal mesto o spracovanie pasportizácie ubytovní na území mesta,
zverejniť ich na webe mesta a navrhnúť riešenia na elimináciu ubytovania načierno, nakoľko
mestu unikajú finančné prostriedky, ktoré by mohli byť využité na jeho rozvoj.
Primátor mesta uviedol, aké kroky mesto v tejto oblasti doteraz vykonalo, popísal spoluprácu
s cudzineckou políciou a jej postup pri kontrole ubytovaných cudzincov. Primátor ďalej
uviedol, že je to komplikovaná téma a odporúča si k tomu ešte sadnúť a rokovať
s poslancami. Mesto má prijaté VZN, podľa ktorého, kto ubytuje, musí nahlásiť počet
ubytovaných. Ďalej uviedol, že Ministerstvo financií vydalo stanovisko, ktoré obsahuje, že
daň za ubytovanie musí platiť každý kto ubytováva.
Podľa odhadu primátora len 20% tých, ktorí poskytujú ubytovanie aj platí daň z ubytovania,
pričom mesto má zmapovaný skutkový stav, že v roku 2017 bolo na území nášho mesta
ubytovaných cca 300 cudzincov na 16 miestach. Pasportizáciu ubytovní bude vykonávať
mestská polícia v spolupráci s mestom, súčinnosť poslancov mestského zastupiteľstva pri
zabezpečení tejto úlohy je vítaná. Poukázal na neporiadok pri ceste od stanice po priemyselný
park. Podľa prepočtov mesto prichádza ročne o 40 – 50tis. EUR, ktoré by mohli byť použité
na ďalší rozvoj mesta. Mesto plánuje robiť kamerové záznamy z určitých lokalít, na ktorých
bude označenie.
Poslankyňa Eva Sudová sa vo svojej interpelácii zaujímala o pripravenosť školských budov
k začiatku nového školského roka 2019/20120 - MŠ Budovateľská, školská jedáleň, výdajňa
školskej jedálne, priestory pre základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským v jednom
trakte vysokej školy na Richterovej, či sú v poriadku všetky doklady, kolaudácia a aký je
výsledok verejného obstarávania na projekt Budovateľská. Ďalej sa zaujímala o úspešnosť
projektu realizácie tepelných čerpadiel v areáli Vysokej školy Danubius, kde mesto získalo
grant a prebehlo aj verejné obstarávanie.
Primátor mesta uviedol, že dokončenie projektu – Rozšírenie kapacít MŠ Budovateľská sa
časovo predlžuje, nie však z dôvodu nečinnosti mesta. Boli vyhlásené dve samostatné verejné
obstarávania a to na realizáciu stavebných prác a na interiérové vybavenie. VO na stavebné
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práce bolo zo strany Trnavského samosprávneho kraja odsúhlasené, pričom manažér kontroly
verejného obstarávania neidentifikoval porušenie zákona o verejnom obstarávaní. Naopak,
verejné obstarávanie na interiérové vybavenie Trnavský samosprávny kraj žiadal zopakovať
z dôvodu, že vyhrala ponuka s najnižšou cenou (cca 6 800 €), pričom predpokladaná hodnota
zákazky bola stanovená na 9 000 €. V súčasnosti však už dodávateľ nábytok do materskej
školy zhotovuje. Ak verejné obstarávanie opätovne Trnavská samosprávny kraj neodsúhlasí,
primátor predloží poslancom mestského zastupiteľstva návrh, aby túto položku uhradilo
mesto zo svojho rozpočtu. Výrobca potvrdil dodanie interiérového vybavenia materskej školy
v prvý septembrový týždeň. Primátor ďalej uviedol, že pred mesiacom bola vykonaná
finančná a administratívna kontrola projektu zo strany Trnavského samosprávneho kraja, a
začiatkom budúceho týždňa mesto očakáva úhradu platby v rámci žiadosti o platbu vo výške
schválených výdavkov. V súčasnosti prebieha kolaudačné konanie, a odstraňujú sa zistené
nedostatky. Na pripomienku poslanca Štefana Lauka, či sa odstráni aj drsnosť vnútorných
stien v objekte primátor uviedol, že zrejme bude potrebné hľadať iné vhodné riešenie,
prípadne na jeseň mesto požiada o zmenu projektu a potom sa to dodatočne upraví.
Nevyhnutné stavebné úpravy práce v jedálni na Školskej boli vykonané, primátor dal plnú
moc vedeniu Spojenej školy, aby zabezpečilo vybavenie kuchyne a jedálne vrátane realizácie
verejného obstarávania.
Na Vysokej škole Danubius na Richterovej ul., kam sa presťahuje základná škola
s vyučovacím jazykom maďarským, boli zabezpečené všetky potrebné chýbajúce revízie
elektroinštalácie objektu, revízie kotolne a plynových zariadení
a boli realizované
nevyhnutné opravy v plynovej kotolni. Inšpektorát práce v Trnave 14.8.2019 vydal
potvrdenie, že objekt školy vyhovuje podmienkam bezpečnej prevádzky a mesto toto
potvrdenie obratom zašle na Ministerstvo školstva SR ako nevyhnutnú prílohu a doplnenie k
žiadosti mesta o vykonanie zmeny v sieti škôl a školských zariadení, ktorú zaslalo na
ministerstvo už koncom marca 2019. Mesto ďalej plánuje urobiť dvor, trávnik, aby mali
primerané podmienky.
Ohľadom tepelných čerpadiel uviedol, že VO je opakované kvôli námietke neúspešného
uchádzača. Musí byť ukončené VO, až vtedy sa môže podpísať NFP.
Poslanec Ing. Pavol Doval interpeloval ohľadom periodika Život v Sládkovičove, konkrétne
sa informoval na zloženie redakčnej rady, jej štatút a na frekvenciu jej zasadnutí.
Primátor mesta uviedol, že Štatút redakčnej rady Života v Sládkovičove je schválený,
menovanie členov redakčnej rady je v kompetencii primátora mesta, pričom jednotlivé
články sú zverejňované bez akejkoľvek v cenzúry a sú publikované po konzultácii s Ing.
Červenkovou, ktorá je redaktorkou Života v Sládkovičove. Stáva sa, že článkov do niektorého
čísla Života v Sládkovičove bolo viac od rovnakého autora a boli také obšírne, že nebolo ich
možné publikovať v jednom čísle.
5.
Dodatok č.4 /2019 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sládkovičovo č. 72/2010
o vyhlásení záväznej časti územného plánu mesta Sládkovičovo
Poslanec Štefan Lauko informoval prítomných o zasadnutí Komisie výstavby
a životného prostredia pri MZ, ktoré sa konalo 8. augusta 2019, na ktorom bol prerokovaný
návrh Územného plánu mesta Sládkovičovo- Zmeny a doplnky č. 4/2019. Členovia komisie
odporučili schváliť -lokalitu IIIm, lokalitu XVI neschváliť a v návrhu Zmeny a doplnky č.
4/2019 opraviť zistené preklepy.
Primátor mesta oboznámil prítomných s postupom mesta
pri obstarávaní a
prerokovaní Územného plánu mesta Sládkovičovo- Zmeny a doplnky č. 4/2019 pred jeho
schvaľovaním v mestskom zastupiteľstve. Uviedol, že pripomienky boli zapracované do
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návrhu, že celý postup obstarávania, ako aj súlad obsahu dokumentácie, dozoruje Okresný
úrad v Trnave, odbor výstavby a bytovej politiky, ktorý preskúmal návrh územnoplánovacej
dokumentácie podľa § 25 stavebného zákona k Územnému plánu mesta SládkovičovoZmeny a doplnky č. 4/2019 a dňa 13.8.2019 vydal písomné stanovisko, v ktorom odporučil
Mestskému zastupiteľstvu v Sládkovičove predložený návrh zmien a doplnkov ÚPD mesta
Sládkovičovo schváliť. Ďalej uviedol, že dôležitá je aj smerná časť ÚP, ktorá navrhuje aj
verejno-prospešné stavby, ako napr. cyklistický chodník, cesta a napojenie sa na Galantskú
cestu.
Na otázku poslanca Kolomana Hrdlicu, ohľadom obchvatu a spôsobu riešenia dopravy
napojenia sa na Galantskú cestu, aby nedochádzalo k zaťaženiu dopravy v meste primátor
zodpovedal, že keď investor bude riešiť projekt, musí predložiť spôsob dopravy a musí mať
vypracované všetky potrebné náležitosti. Primátor očakáva, že investor vybuduje
komunikácie a časť obchvatu, ktoré mesto raz chce robiť.
Predseda komisie výstavby Štefan Lauko v súvislosti so zónou XVI uviedol, že
členovia komisie boli pri rokovaní o zmene Územného plánu konštruktívni, nechceli však
megalomanské riešenie otázky prechodného bývania v meste. On osobne podporuje
ubytovanie cudzincov z tretích krajín v okrajových častiach mesta, nakoľko sú to ľudia s inou
mentalitou a inými kultúrnymi zvykmi, pričom neraz sú konfliktní a má s nimi negatívne
skúsenosti a poukázal na veľký neporiadok v okolí ciest, ktoré následne musia technické
služby upratovať.
Primátor mesta informoval, že je v zóne XVI je určené obmedzené funkčné využívanie
územia, nová zástavba a prestavba nesmie prekročiť zastavanosť do 50 % plochy areálu,
prechodné bývanie je obmedzené na maximálnu podlažnosť ubytovacieho zariadenia na 2
nadzemné podlažia, max. plocha jedného ubytovacieho zariadenia môže byť 300 m2 a do 30
ubytovaných, a navrhol rozdeliť zónu XVI na 4 časti - XVI.1.1; XVI.1.2 ; XVI.1.3 a
XVI.1.4, resp. na XVId1; XVId2; XVId3 a XVId1.
Poslanec Koloman Hrdlica odporučil prepracovať túto časť zmeny územného plánu
a až potom o nej hlasovať, čo podporila aj poslankyňa Eva Sudová.
Ing. Gabriel Weisz, ktorý legálne prevádzkuje ubytovňu v lokalite na Veľkoúľanskej
ceste uviedol, že v súčasnosti má v ubytovni ubytovaných 76 ľudí, prevažne cudzincov.
Prevádzkuje ju už tri roky a nie je pravdou, že ubytovaní tu robia neporiadok a sú zlí. Položil
otázku, či nie je lepšie povoliť ďalšiu výstavbu ubytovacích zariadení s obmedzeniami
a legálne, alebo mať ubytovaných ľudí vrátane cudzincov načierno v meste.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove v zmysle §11 ods.4 písm. c) a g) zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov prerokovalo
Územný plán mesta Sládkovičovo- Zmeny a doplnky č. 4/2019, vzalo na vedomie postup
obstarávania a prerokovania Územného plánu mesta Sládkovičovo- Zmeny a doplnky č.
4/2019, predložené pripomienky a stanoviská, ktoré boli k návrhu Územného plánu mesta
Sládkovičovo- Zmeny a doplnky č. 4/2019 v zákonnej lehote vznesené a stanovisko OÚ
Trnava č.j.OÚ-TT-OVBP1-2019/029506/Há zo dňa 13.8.2019 o preskúmaní návrhu
územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sládkovičovo- Zmeny a doplnky č.
4/2019. Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove súhlasilo s vyhodnotenými pripomienkami a
stanoviskami podľa prílohy č. 1 a Územný plán mesta Sládkovičovo - Zmeny a doplnky
č.4/2019 schválilo s tým, že v zóne IIIm prestavba vo výrobných areáloch neprekročí
zastavanosť do 50 % plochy areálu (v návrhu bolo 40%) a zóna XVI bude rozdelená na časti
XVI.1.1; XVI.1.2 ; XVI.1.3 a XVI.1.4. Následne poslanci schválili Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Sládkovičovo č. 101/2019 zo dňa 14.8.2019, ktorým sa mení a dopĺňa
záväzná časť územného plánu mesta Sládkovičovo, vyhlásená VZN č.72/2010 zo dňa
07.04.2010 (pôvodne predložené do programu rokovania a zverejnené podľa platných
právnych predpisov ako Dodatok č.4 /2019 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta
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Sládkovičovo č. 72/2010 o vyhlásení záväznej časti územného plánu mesta Sládkovičovo).
Mesto Sládkovičovo bezodkladne zabezpečí zverejnenie VZN č 101/2019, vyhotovenie
čistopisu a registračného listu Zmien a doplnkov č. 4/2019 Územného plánu mesta
Sládkovičovo a uloženie Zmien a doplnkov č. 4/2019 Územného plánu mesta Sládkovičovo
v zmysle § 28 stavebného zákona.
Primátor mesta uviedol, že schvaľovanie Územného plánu a jeho zmien je výlučne
v kompetencii mestského zastupiteľstva, nik do neho nemôže zasahovať a výnimky
neexistujú. Na túto poznámku zareagoval poslanec Ing. Pavol Doval s pripomienkou, že
každá zmena územného plánu je v podstate výnimka, zmeny sa vykonávajú vždy na základe
záujmov určitých ľudí, resp. skupín.
Poslanec Štefan Lauko vyslovil spokojnosť s tým, že Územný plán mesta
Sládkovičovo- Zmeny a doplnky č. 4/2019 poslanci schválili, i keď sa niektorí k schváleným
zmenám vyjadrujú negatívne, vždy sa riešia najzásadnejšie problémy v prospech veci.
6.
Program odpadového hospodárstva Program mesta Sládkovičovo na roky 2016-2020
RNDr. Emília Barteková, referentka životného prostredia MsÚ Sládkovičovo, oboznámila
prítomných s predloženým materiálom Program odpadového hospodárstva - Program mesta
Sládkovičovo na roky 2016-2020. Uviedla, že tento Program vychádza z Programu
odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016-2020, ktorý je
najvýznamnejším strategickým dokument v oblasti odpadového hospodárstva. Z tohto
národného programu vychádza Program odpadového hospodárstva Trnavského
samosprávneho kraja, ktorý bol schválený vo februári tohto roka a z neho vychádza program
odpadového hospodárstva mesta. Mesto Sládkovičovo je z časového hľadiska schvaľovacieho
procesu uvedeného programu v ažurite. Program odpadového hospodárstva - Program mesta
Sládkovičovo na roky 2016-2020 sa vydáva na obdobie 5 rokov a o. i. určuje ciele
v nakladaní s komunálnym odpadom a vytyčuje opatrenia na dosiahnutie stanovených cieľov,
ako i opatrenia na zabezpečenie informovanosti obyvateľov o triedenom zbere odpadov.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove predložený Program odpadového hospodárstva Program mesta Sládkovičovo na roky 2016-2020 jednohlasne schválilo.
7. Rôzne
1.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo dve správy z vykonaných kontrol, ktoré
boli zamerané na nakladanie s majetkom mesta a na kontrolu poskytnutých dotácií z rozpočtu
mesta Sládkovičovo v roku 2018, ktoré vypracovala a poslancom predložila hlavná
kontrolórka mesta PhDr. Terézia Pethőová. Hlavná kontrolórka uviedla, že obe kontroly
vykonala na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019.
K predloženým správam z kontroly mala pripomienky poslankyňa Eva Sudová, ktorá
opätovne požiadala o zaslanie inventarizácie nehnuteľného majetku poslancom mestského
zastupiteľstva, poďakovala kontrolórke za precízne spracovaný materiál z kontrol, požiadala
o aktualizáciu a zverejnenie interných smerníc mesta a vytkla skutočnosť, že verejno obchodné súťaže neboli zverejnené v regionálnych periodikách. Ďalej uviedla, že zmluvy na
webe sú poposúvané a požiadala ich zverejňovať vo vyhľadávacom formáte. Na pripomienky
poslankyne Evy Sudovej zodpovedal primátor mesta. Ďalej sa informovala, kto a ako môže
rozhodovať o majetku mesta a poukázala na to, keď sa poruší VZN alebo uznesenie
mestského zastupiteľstva, kto a ako bude znášať následky pochybenia. Žiadala (aj písomne)
na 1. zasadnutí športovej komisie o projekty, ktoré boli zaslané na mesto, no žiaľ, do
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dnešného dňa ich neobdržala. Primátor odpovedal, že bez súhlasu poslancov nemôže predávať
majetok mesta.
2.
Primátor mesta informoval prítomných, že mesto obdržalo rozhodnutie o poskytnutí podpory
z Environmentálneho fondu na rok 2019 vo výške 170 000 EUR na spolufinancovanie
projektu „Zateplenie obvodového plášťa, výmena okien a dverí pre MŠ J. Kráľa
v Sládkovičove“, ktoré je potrebné vyčerpať ešte v roku 2019. Uviedol, že mesto písomne
kontaktovalo Environmentálny fond a požiadalo o úpravu projektu vypustením niektorých
položiek z rozpočtu, (napr. výmenu okien), nakoľko pôvodné náklady na projekt boli
vyčíslené v sume cca 270 000 €, čo by predstavovalo sumu spolufinancovania zo strany mesta
zhruba v sume 100 000 €, čo je pre mesto veľká finančná záťaž. Mestské zastupiteľstvo
v Sládkovičove po pripomienkovaní poslancov odsúhlasilo spolufinancovanie projektu
„Zateplenie obvodového plášťa, výmena okien a dverí pre MŠ J. Kráľa v Sládkovičove“
z rozpočtu mesta 2019 – oprávnených nákladov projektu vo výške 5 % , t. j. 8 947,37 EUR
a nevyhnutných neoprávnených nákladov, na ktorý mesto obdržalo rozhodnutie o poskytnutí
podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2019 vo výške 170 000 EUR, po
splnení všetkých zmluvných podmienok.
3.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo návrh Zásad podávania, preverovania
a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti,
predložený PhDr. Teréziou Pethőovou, hlavnou kontrolórkou mesta Sládkovičovo.
Poslankyňa Eva Sudová sa informovala, z akého dôvodu v predmetných zásadách nie sú
zahrnuté aj mestské s. r. o.. Na vznesenú otázku zodpovedala PhDr. Terézia Pethőová.
Hlasovaním predložený materiál poslanci Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove
jednohlasne schválili.
4.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo a odsúhlasilo pridelenie uvoľneného
bezbariérového dvojizbového nájomného bytu na Fučíkovej ul. č.405/208, byt č.1,
Sládkovičovo, po Veronike Kutnerovej p. Kataríne Svobodovej, bytom Cukrovarská č. 247,
925 21 Sládkovičovo od 1. októbra 2019.
5.
Poslanci mestského zastupiteľstva prerokovali a jednohlasne odsúhlasili pridelenie
uvoľneného jednoizbového nájomného bytu na Fučíkovej ul. č.405/207, byt č.14 ,
Sládkovičovo, po Mgr. Veronike Horváthovej p. Jolane Pelecovej, bytom 925 21
Sládkovičovo od 1.októbra 2019.
6.
Poslanci mestského zastupiteľstvo prerokovali žiadosť Tibora Roštáša, bytom Mlynská
946/10, Sládkovičovo na odpredaj nehnuteľnosti parc. č. 995/1 zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 5769 m2, vedenej na LV č.923k.ú. Sládkovičovo ako pozemok registra „ C“
v podiele 1/168, t. j. spoluvlastnícky podiel 34 m2 a odsúhlasili odkúpenie predmetnej
nehnuteľnosti za dohodnutú kúpnu cenu 0,50 €/m2, t. j. za 17 €.

6

8.
Diskusia
V bode diskusia dostali priestor aj občania nášho mesta, ktorí sa zasadnutia mestského
zastupiteľstva zúčastnili. Do bodu diskusia za zapojili:
Pani Zdenka Hajnalová uviedla, že obyvatelia Sídliska J. Dalloša podali na mesto petíciu
s požiadavkou
na odstránenie spomaľovačov, ktorí sú tu osadené a doteraz neobdržali
odpoveď.
Pán Ján Zelman poukázal na potrebu osadenia zrkadiel pri parkoviskách a uličkách na Sídl. J.
Dalloša z dôvodu zvýšenia bezpečnosti premávky v tejto lokalite.
Ing. Štefan Mikuš položil otázku, kedy bude vybudovaný cyklistický chodník na Fučíkovej
ulici.
Poslankyňa Eva Sudová sa informovala na personálne obsadenie oboru výstavby MsÚ
Sládkovičovo, ktorý je poddimenzovaný a zároveň na skutočnosť, v akom štádiu je príprava
projektu prestupné bývanie.
Slečna Simona Ondrušeková sa obrátila na mestské zastupiteľstvo a na vedenie mesta
s požiadavkou na vybudovanie chodníka zo železničnej stanice po fy Fekollini.
Poslanec Koloman Hrdlica sa zaujímal o skutočnosť, prečo doteraz nebol opravený chodník
po decembrovej havárii potrubia na Sídl. J. Dalloša. Primátor uviedol, že firma MENERT
získala finančné prostriedky a mala by vymeniť všetky teplovodné rozvody na sídlisku J.
Dalloša.
Na všetky vznesené diskusné príspevky občanov a poslancov mestského zastupiteľstva
zodpovedal Ing. Anton Szabó, primátor mesta a navrhol spôsob doriešenia nastolených
problémov v diskusii.
10.
Záver
Primátor mesta Ing. Anton Szabó poďakoval všetkým prítomným za ich účasť na rokovaní
mestského zastupiteľstva a 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove ukončil.
V Sládkovičove 23.08.2019
Ing. Anton Szabó - primátor mesta

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

Overovatelia zápisnice:
Koloman Hrdlica

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

Attila Srejner

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

Zapísala: Ing. Gubíniová
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