Zápisnica

zo 14. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove,
ktoré sa konalo dňa 20.11.2019 o 17.00 hod. v TI INOVATECH
Sládkovičovo.
Prítomní:
Primátor mesta: Ing. Anton Szabó
Poslanci MZ :
Koloman Hrdlica
Mgr. Edita Katonová
Štefan Lauko
JUDr. Alexandra Machanová
Eva Sudová
Attila Srejner
František Ruman
Agáta Zelinková
Ospravedlnení:
MVDr. Pavol Bartaloš
Alexander Bende
Ing. Boris Brunner
Ing. Pavol Doval
Hlavná kontrolórka mesta: PhDr. Terézia Pethőová
Prednosta MsÚ Sládkovičovo: Ing. Gábor Krommer
Ďalej boli prítomní : Viď prezenčná listina
1.
Otvorenie
Rokovanie 14. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove otvoril
o 17,00 hod. primátor mesta Ing. Anton Szabó, ktorý privítal prítomných a konštatoval, že:
- poslanci MZ boli vzhľadom na časovú tieseň pozvaní na mimoriadne
rokovanie MZ elektronicky,
- z celkového počtu 12 poslancov je prítomných 8 poslancov, čo je
nadpolovičná väčšina a mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

2.
Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva, určenie zapisovateľky
a overovateľov zápisnice
Primátor mesta uviedol, že 14. mimoriadne zasadnutie MZ bolo zvolané z dôvodu nutnosti
prerokovania a zaujatie stanoviska mestského zastupiteľstva k písomnej výzve Slovenskej
agentúry životného prostredia na určenie formy zabezpečenia budúcej pohľadávky v lehote do
10 dní, ktorú mesto obdržalo 19.11.2019 v súvislosti projektom mesta „Ekologické
informačné aktivity pre rozvoj separovaného zberu“. Navrhol ako jediný bod programu
mimoriadneho 14. zasadnutia MZ tento problém prerokovať z dôvodu časovej tiesne na tomto
mimoriadnom 14. zasadnutí mestského zastupiteľstva , nakoľko najbližšie verejné zasadnutie
MZ je naplánované na 4.12.2019.
Poslanci mestského zastupiteľstva návrh programu 14. mimoriadneho zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Sládkovičove jednohlasne odsúhlasili.
Za zapisovateľku určil Ing. Máriu Gubíniovú a za overovateľov zápisnice predsedajúci určil
poslancov mestského zastupiteľstva Mgr. Editu Katonovú a Štefana Lauka.
3.
Prerokovanie formy zabezpečenia prípadnej pohľadávky projektu mesta „Ekologické
informačné aktivity pre rozvoj separovaného zberu“
Primátor mesta informoval poslancov, že Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia
fondov EÚ, ako Sprostredkovací orgán v rámci Operačného programu Kvalita životného
prostredia a poskytovateľ, zaslala mestu Sládkovičovo prípis – výzvu na určenie formy
zabezpečenia prípadnej budúcej pohľadávky k projektu „Ekologické informačné aktivity pre
rozvoj separovaného zberu“.
Primátor uviedol, že podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - časti
zabezpečenie pohľadávky, poistenie majetku a zmluvné pokuty prijímateľ, teda mesto, si
môže určiť zvolenú formu zabezpečenia prípadnej budúcej pohľadávky a to alebo formou
zriadenia záložného práva alebo vo forme vlastnej blankozmenky v termíne 10 dní od
doručenia predmetného listu v prospech Slovenskej agentúry životného prostredia, k čomu je
potrebné uznesenie mestského zastupiteľstva.
Primátor mesta ďalej informoval poslancov, že podrobnosti ohľadom zmluvy k projektu,
ktorá obsahuje aj úpravu zabezpečovacích prostriedkov je uvedená v aktuálnej Príručke pre
prijímateľa Operačného programu Kvalita životného prostredia.
Zabezpečenie pohľadávky je povinnou zmluvnou podmienkou a i keď v nej nevidí logiku, ak
chceme projekt mesta „Ekologické informačné aktivity pre rozvoj separovaného zberu“
realizovať, musíme akceptovať stanovené podmienky Sprostredkovateľského orgánu.
Poslanci mestského zastupiteľstva vzniesli svoje otázky a pripomienky k uvedeným
informáciám. Štefan Lauko sa informoval na aktivity a financovanie projektu, JUDr.
Alexandra Machanová na možnosť odstúpenia od zmluvy v polovici realizovaných aktivít
projektu, Eva Sudová uviedla, že požiadavka agentúry na takéto zabezpečenie pohľadávky
nie je oprávnená.
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove po pripomienkovaní hlasovaním
jednohlasne schválili zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky formou vlastnej
blankozmenky a poverili primátora mesta jej podpisom.
.
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4.
Záver
Primátor mesta Ing. Anton Szabó poďakoval všetkým prítomným za ich účasť a 14.
mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove ukončil.

V Sládkovičove 26.11.2019

Ing. Anton Szabó - primátor mesta

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

Ing. Gábor Krommer- prednosta MsÚ

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

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Edita Katonová

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

Štefan Lauko

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

Zapísala: Ing. Gubíniová
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