Zápisnica

z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, ktoré sa konalo dňa
19.12.2018 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. Štefan Lauko
6. JUDr. Alexandra Machanová
7. František Ruman
8. Attila Srejner
9. Eva Sudová
10. Agáta Zelinková
Hlavná kontrolórka mesta: PhDr. Terézia Pethőová
Prednostka MsÚ:
Mgr. Katarína Štefunková
Ospravedlnený:
Ing. Gábor Krommer
Ďalej boli prítomní : Viď prezenčná listina
1. a 2 . Otvorenie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Rokovanie 2. 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 10 poslancov, čo je
nadpolovičná väčšina a mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné,
- za overovateľov zápisnice zo zasadnutia MZ predsedajúci určil poslancov Františka
Rumana a Attilu Srejnera.
Následne primátor predniesol prítomným program 2. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Sládkovičove:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Interpelácia poslancov
Kontrola plnenia uznesení
Poverenie zástupcu primátora mesta
Voľba predsedov, podpredsedov a zapisovateliek komisií mestského zastupiteľstva
Návrh Dodatku č. 6/2018 k VZN mesta Sládkovičovo č. 81/2013 Z. z. o určení výšky
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy a školského zariadenia zriadených na území mesta

8. Návrh Dodatku č.1/2018 k VZN mesta Sládkovičovo č. 44/2004 o čistení, údržbe
verejných priestranstiev, parkovaní motorových vozidiel a ochrane verejného
poriadku na území mesta Sládkovičovo
9. Návrh VZN mesta Sládkovičovo č.100/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
10. Návrh 4. úpravy rozpočtu mesta na rok 2018
11. Návrh rozpočtu mesta Sládkovičovo a jeho organizácií na rok 2019
12. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2019
13. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta
14. Dodatok č. 4/2018 k Územnému plánu mesta Sládkovičovo
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Záver
Primátor mesta navrhol doplniť program o zmenu počtu odborných komisií a to rozčlenením
komisie športu a kultúry na dve samostatné komisie a to komisiu športu a komisiu kultúry.
Poslanci hlasovaním rozhodli o ponechaní programu rokovania 2. zasadnutia mestského
zastupiteľstva (proti hlasovali Lauko, Ruman, Zelinková).
3.
Interpelácia poslancov
V bode interpelácia poslancov vystúpil Ing. Pavol Doval. Vo svojej interpelácii uviedol, že
Železnice SR v novom grafikone od 9.12.2018 zrušili zastavenie ranných zrýchlených vlakov
v Sládkovičove v smere do Bratislavy, hoci v Bernolákove tieto vlaky naďalej stoja. Požiadal
mesto, aby vyzvalo ŽSR o zabezpečenie nápravy a obnovenie zastavovania týchto spojov
v meste Sládkovičovo.
4.
Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení z 39., 40. a 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove
písomne vypracovala hlavná kontrolórka mesta PhDr. Teréziou Pethőová, materiál obdržali
všetci poslanci mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo kontrolu plnenia uznesení
vzalo na vedomie.
6.
Voľba predsedov, podpredsedov a zapisovateliek komisií mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo a jednohlasne schválilo predsedov,
podpredsedov a zapisovateľky odborných komisií mestského zastupiteľstva v nasledovnom
zložení:
Komisia finančná
predseda: Ing. Gábor Krommer
podpredseda: MVDr. Pavol Bartaloš
zapisovateľka: Mgr. Adriana Blechová
Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia
predseda: Štefan Lauko
podpredseda: František Ruman
zapisovateľka: Ildikó Botko

Komisia školstva
predseda: Mgr. Edita Katonová
podpredseda: JUDr. Alexandra Machanová
zapisovateľka: Adriana Skukáleková
Komisia športu a kultúry
predseda: Eva Sudová
podpredseda: Koloman Hrdlica
zapisovateľka: Ing. Zuzana Červenková
Komisia sociálna a bytová
predseda: Ing. Boris Brunner
podpredseda: Ing. Pavol Doval
zapisovateľka: Mgr. Silvia Michalíková
Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
predseda: Agáta Zelinková
podpredseda: Attila Srejner
Poslanci mestského zastupiteľstva odsúhlasili, že ostatní členovia komisií budú schválení na
najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
Na pripomienku Ing. Borisa Brunnera, že nebol prerokovaný bod 5 programu rokovania
primátor uviedol, že na poverenie zástupcu primátora využije 60 dňovú lehotu, ako mu zákon
o obecnom zriadení umožňuje.
7. Návrh Dodatku č. 6/2018 k VZN mesta Sládkovičovo č. 81/2013 Z. z. o určení výšky
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a školského zariadenia zriadených na území mesta
Dodatok č.5/2017 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sládkovičovo č. 81/2013
o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia zriadených na území
mesta Sládkovičovo
Primátor mesta oboznámil prítomných s návrhom Dodatku č. 6/2018
k Všeobecne
záväznému nariadeniu mesta Sládkovičovo č. 81/2013 o určení výšky finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy
a školského zariadenia zriadených na území mesta Sládkovičovo. Predloženým návrhom
dodatku č. 6/2018 k VZN Mesta Sládkovičovo č. 81/2013 v platnom znení sa mení príloha č.
1 k predmetnému VZN a stanovuje sa výška finančných prostriedkov určených na mzdy
a prevádzku na žiaka / dieťa pre jednotlivé typy škôl a školských zariadení na rok 2019.
Pripomienky k návrhu Dodatku č.6 k VZN č. 81/2013 v zákonom ustanovenej lehote neboli
uplatnené. Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove jednohlasne schválilo Dodatok č.6/2018
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sládkovičovo č. 81/2013 o určení výšky
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a školského zariadenia zriadených na území mesta Sládkovičovo.

8. Návrh Dodatku č.1/2018 k VZN mesta Sládkovičovo č. 44/2004 o čistení, údržbe
verejných priestranstiev, parkovaní motorových vozidiel a ochrane verejného poriadku
na území mesta Sládkovičovo
Návrh Dodatku č.1/2018 k VZN mesta Sládkovičovo č. 44/2004 o čistení, údržbe verejných
priestranstiev, parkovaní motorových vozidiel a ochrane verejného poriadku na území mesta
Sládkovičovo prítomným objasnil primátor mesta. Uviedol, že sa v ňom zohľadňuje zmena
zákona o cestnej premávke , ktorá zásadným spôsobom zmenila povinnosť zodpovedných
osôb týkajúcu sa najmä zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov. Povinnosť
vykonávať čistenie chodníkov z vlastníkov priľahlých nehnuteľností prešla na mestá a obce,
pričom do zmeny zákona, teda do mája 2018 boli vlastníci povinní udržiavať chodníky
a priľahlé pozemky k nehnuteľnostiam. Poslanci Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove
jednohlasne odsúhlasili Dodatok č.1/2018 k VZN mesta Sládkovičovo č. 44/2004 o čistení,
údržbe verejných priestranstiev, parkovaní motorových vozidiel a ochrane verejného poriadku
na území mesta Sládkovičovo.
9. Návrh VZN mesta Sládkovičovo č.100/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
Primátor mesta oboznámil prítomných s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Sládkovičovo č.100/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. Po pripomienkovaní
predloženého návrhu poslancami Ing. Pavlom Dovalom a Evou Sudovou Mestské
zastupiteľstvo v Sládkovičove schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sládkovičovo
č.100/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.
O 17,35 sa na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove dostavila poslankyňa Mgr.
Edita Katonová.
10. Návrh 4. úpravy rozpočtu mesta na rok 2018
Primátor mesta objasnil jednotlivé položky, ktoré sú predmetom navrhovanej 4. úpravy
rozpočtu mesta r.2018 a zodpovedal na vznesené otázky a pripomienky poslancov mestského
zastupiteľstva - p. Evy Sudovej, Štefana Lauka, MVDr. Bartaloša a Kolomana Hrdlicu, ktoré
sa týkali rekonštrukcie budovy základnej školy na Abrahámskej ulici.
Hlasovaním Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove schválilo 4. úpravu rozpočtu mesta
Sládkovičovo v r. 2018 navýšením príjmovej časti i výdavkovej časti rozpočtu o 44 220 € ,
pričom bežné výdavky sa zvyšujú o 20 740 € a kapitálové výdavky o 23 480 € nasledovne:
nasledovne:

Príjmová časť
Podielové dane
Dotácia na rekonštrukciu strechy školy na Abrahámskej
ulici
Rekonštrukcia barokovej sýpky - dotácia
Úprava príjmov - spolu :
Výdavková časť
Bežné výdavky
Matrika
Verejné osvetlenie - energie údržba
Vratky - školstvo

Upravený
rozpočet

Rozpočet Úprava
1 856
200
175 240 2 031 440
84 420
46 600

-84 420
-46 600
44 220

0
0

18 000
46 000
4 796

3 500
10 000
2 740

21 500
56 000
7 536

Opatrovateľská služba
Úprava bežných výdavkov spolu :
Kapitálové výdavky
Verejné osvetlenie - dobudovanie
Dobudovanie kanalizácie na Fučíkovej ulici
Rekonštrukcia ZS Abrahámska
Rekonštrukcia barokovej sýpky
Projektové dokumentácie na investičné akcie
Detské ihriská a športoviská
Úprava kapitálových výdavkov - spolu:
Úprava výdavkov spolu

13 500

4 500
20 740

18 000

0
20 000
109 040
56 000
10 000
26 000

1 540
1 500
87 000
-56 000
-10 000
-560
23 480
44 220

1 540
21 500
196 040
0
0
25 440

11. Návrh rozpočtu mesta Sládkovičovo a jeho organizácií na rok 2019
Pred prerokovaním návrhu rozpočtu mesta Sládkovičovo a jeho organizácií na rok 2019
predniesla hlavná kontrolórka mesta PhDr. Terézia Pethőová svoje stanovisko, v ktorom
uviedla, že návrh rozpočtu mesta Sládkovičovo na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 – 2021
je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä s príslušnými
ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v súlade so
všeobecne záväznými nariadeniami mesta Sládkovičovo a je spracovaný v požadovanej
štruktúre a dostatočnom rozsahu. Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so zákonom o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ako viacročný rozpočet na roky 2019 – 2021 a
tiež ako programový dokument, ktorý spĺňa základné princípy programového rozpočtovania.
Poslanci mestského zastupiteľstva vzali na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky
k Návrhu rozpočtu mesta Sládkovičovo na rok 2019 a viacročného rozpočtu na roky 20202021.
Primátor mesta uviedol, že pred samotným rokovaním o rozpočte mesta je potrebné
prerokovať rozpočty organizácií mesta – Technických služieb Sládkovičovo a škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sládkovičovo.
Následne Mestské zastupiteľstvo
v Sládkovičove prerokovalo a jednohlasne schválilo :
1. Rozpočet Technických služieb Sládkovičovo na roky 2019-2021 v príjmovej
i výdavkovej časti nasledovne:
• 2019 - 373 190 € ako záväzný
a vzalo na vedomie viacročný rozpočet na roky:
• 2020 - 373 190 € ako nezáväzný
• 2021 - 373 190 € ako nezáväzný
2. Rozpočet Spojenej školy, Školská 1087, Sládkovičovo na roky 2019-2021 v príjmovej
i výdavkovej časti nasledovne:
prenesené kompetencie:
• 2019 - 560 012 € ako záväzný
a berie na vedomie viacročný rozpočet na roky:
• 2020 - 544 510 € ako nezáväzný
• 2021 - 544 510 € ako nezáväzný
originálne kompetencie
• 2019 - 1 039 210 € ako záväzný
a berie na vedomie viacročný rozpočet na roky:

•
•

2020 2021 -

1 039 210 €
1 039 210 €

ako nezáväzný
ako nezáväzný

3. Rozpočet Základnej školy s materskou školou Sándora Petőfiho s vyučovacím a jazykom
maďarským – Petőfi Sándor Alapiskola és Óvoda, Fučíkova 425, Sládkovičovo - Diószeg na
roky 2019-2021 v príjmovej i výdavkovej časti nasledovne:
prenesené kompetencie:
• 2019 - 196 370 € ako záväzný
a berie na vedomie viacročný rozpočet na roky:
• 2020 - 206 500 € ako nezáväzný
• 2021 - 217 500 € ako nezáväzný
originálne kompetencie
• 2019 - 68 000 € ako záväzný
a berie na vedomie viacročný rozpočet na roky:
• 2020 - 68 100 € ako nezáväzný
• 2021 - 68 100 € ako nezáväzný
Primátor mesta uviedol, že ak rozpočet mesta nebude schválený do 31.12.2018, hospodárenie
mesta sa bude riadiť zákonom č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách. Počas rozpočtového
provizória má samospráva zákonom o rozpočtových pravidlách limitovanú výšku mesačných
výdavkov na 1/12 celkových výdavkov predchádzajúceho roka a takýto režim umožňuje
mestu zabezpečiť v obmedzenom rozsahu len bežné výdavky na chod úradu, rozpočtových
a príspevkových organizácií. Kapitálové výdavky, investície do rekonštrukcií a zveľaďovania
verejného majetku, ako aj prípadne plánované navýšenie bežných výdavkov samosprávy na
zlepšenie chodu organizácií, sa nerealizujú. V provizóriu nemôže samospráva začínať nové
investičné akcie ani čerpať na ne eurofondy, s výnimkou výdavkov, ktoré sa uhrádzajú v
súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku a výdavkov
na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov. Hospodárenie príspevkovej organizácie
Technické služby Sládkovičovo a škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa taktiež po dobu
platnosti
rozpočtového
provizória
bude
riadiť
rozpočtovým
provizóriom.
Primátor o všeobecným súhlasom poslancov navrhol prerokovanie rozpočtu mesta
z rokovania 2. zasadnutia mestského zastupiteľstva stiahnuť a podrobne sa ním zaoberať na
najbližšej konzultácii poslancov.
12. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2019
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo predložený plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
na obdobie 1. polroka 2018. Poslankyňa Eva Sudová uviedla, že na webovej stránke mesta nie
sú zverejnené zákazky s nízkou hodnotou tak, ako to ukladá zákon a navrhla doplniť
predložený plán kontrolnej činnosti o kontrolu verejného obstarávania mesta nad 5 000 €
a odpredaj mestského majetku nad 5000 € za rok 2018. Poslanci schválili návrh plánu
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Sládkovičovo na I. polrok 2019 doplnený
o predložený návrh.
13. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove po prorokovaní určilo v zmysle § 25 ods. 4 a ods. 5
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva školstva
SR č. 291/2004 , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej
samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom počet členov Rady školy pri
Spojenej škole, Školská 1087, Sládkovičovo a Základnej škole s materskou školou Sándora
Pehőfiho s vyučovacím jazykom maďarským, Fučíkova 425, 925 21 Sládkovičovo – Petőfi
Sándor Alapiskola és Óvoda, Fučíkova 425, 925 21 Sládkovičovo – Diószeg – 11,
v zložení: dvaja volení zástupcovia pedagogických zamestnancov, jeden volený zástupca
ostatných zamestnancov, štyria volení zástupcovia rodičov žiakov a štyria delegovaní
zástupcovia zriaďovateľa.
o Mestské zastupitelstvo do Rady školy pri Spojenej škole, Školská 1087, Sládkovičovo
nasledovných štyroch zástupcov zriaďovateľa:
1. JUDr. Alexandra Machanová
2. Ing. Boris Brunner
3. Štefan Lauko
4. Ing. Mária Gubíniová
o 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, 925 21 Sládkovičovo – Diószeg
nasledovných štyroch zástupcov zriaďovateľa:
1. Attila Srejner
2. Mgr. Edita Katonová
3. Ing. Gábor Krommer
4. Mgr. Silvia Michaleková
14. Dodatok č. 4/2018 k Územnému plánu mesta Sládkovičovo
Návrh Dodatku č. 4/2018 k Územnému plánu mesta Sládkovičovo objasnil prítomným
primátor mesta a vyslovil argumenty na jeho odsúhlasenie. Uviedol, že sa jedná o územie v
periférii mesta a v prípade odsúhlasenia zmeny môžu byť vytvorené legálne kapacity na
ubytovanie, a to v obmedzenom rozsahu, pričom z dane za ubytovanie bude mať mesto
dlhodobo finančný prospech.
Ing. Boris Brunner požiadal o grafickú prezentáciu územie, ktorého sa táto zmena má
dotknúť. Poslanec Štefan Lauko položil otázku, kto sa postará o infraštruktúru v tejto lokalite,
Ing. Pavol Doval uviedol, že ak narastie počet prechodne ubytovaných , najmä cudzincov
v meste , bude potrebné posilniť mestskú políciu, vybudovať chodník v tejto časti mesta,
hrozia konflikty v pohostinstvách atď., a v konečnom dôsledku bude príjem do rozpočtu nižší
ako výdavky. Na vznesené pripomienky a otázky reagoval primátor mesta.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove 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".
15. Rôzne
1.
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a vzalo na vedomie Správu o výsledku kontroly
dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) , vykonanej hlavnou
kontrolórkou mesta v Základnej škole s materskou školou Sándora Petőfiho s vyučovacím
jazykom maďarským, Fučíkova 425, 925 21 Sládkovičovo – Petőfi Sándor Alapiskola és
Óvoda, Fučíkova 425, 925 21 Sládkovičovo – Diószeg.

2.
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo jednohlasne schválilo Dodatok č. 7 k Zásadám
odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove s účinnosťou od 1.1.2019.
3.
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a jednohlasne odsúhlasilo mesačnú odmenu vo výške 100
€ pre Jána Németha za koordináciu samosprávy mesta na Novom Dvore, ktorá mu bude
vyplatená dvakrát do roka.
4.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo návrh Dodatku č. 3/2018 k Všeobecne
záväznému nariadeniu mesta Sládkovičovo č. 72/2010, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
Územného plánu mesta Sládkovičovo, Zmeny a doplnky č. 3/2018.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove jednohlasne schválilo Dodatok č. 3/2018 k
Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sládkovičovo č. 72/2010, ktorým sa vyhlasuje
záväzná časť Územného plánu obce – mesta Sládkovičovo, Zmeny a doplnky č. 3/2018 podľa
predloženého návrhu. Mesto Sládkovičovo bezodkladne zabezpečí vyvesenie vydaného
znenia Dodatku č. 3/2018 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sládkovičovo č.
72/2010, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Sládkovičovo, Zmeny a
doplnky č. 3/2018 na úradnej tabuli a zverejní jeho vyhlásenie. Mesto Sládkovičovo
bezodkladne zabezpečí vypracovanie čistopisu Územného plánu mesta Sládkovičovo, Zmeny
a doplnky č. 3/2018 a jeho uloženie v zmysle § 28 stavebného zákona.
5.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove jednohlasne 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. Ing. Boris Brunner
3. Ing. Pavol Doval
4. Koloman Hrdlica
5. Mgr. Edita Katonová
6. Ing. Gábor Krommer
7. Ing. Štefan Lauko
8. JUDr. Alexandra Machanová
9. Attila Srejner
10. Eva Sudová
11. Agáta Zelinková
6.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove jednohlasne 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. Ing. Boris Brunner
3. Ing. Pavol Doval
4. Koloman Hrdlica
5. Mgr. Edita Katonová
6. Ing. Gábor Krommer
7. Ing. Štefan Lauko
8. JUDr. Alexandra Machanová
9. František Ruman
10. Attila Srejner
11. Eva Sudová

12. Agáta Zelinková
7.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove jednohlasne 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. Ing. Boris Brunner
3. Ing. Pavol Doval
4. Koloman Hrdlica
5. Mgr. Edita Katonová
6. Ing. Gábor Krommer
7. Ing. Štefan Lauko
8. JUDr. Alexandra Machanová
9. František Ruman
10. Attila Srejner
11. Eva Sudová
12. Agáta Zelinková
8.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo a jednohlasne schválilo Úplné znenie
zakladateľskej listiny spoločnosti Termálne kúpalisko Vincov les, s.r.o. so sídlom Vincov les
1900, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 36 285 226 zo dňa 19. 12. 2018.
9.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo a jednohlasne schválilo Úplné znenie
stanov spoločnosti Termálne kúpalisko Vincov les, s.r.o. so sídlom Vincov les 1900, 925 21
Sládkovičovo, IČO: 36 285 226 zo dňa 19. 12. 2018.
10.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo žiadosť Beaty Kortišovej , bytom Dolná
Streda č. 407 o odkúpenie časti pozemku parc. č. 3160 v k. ú. Sládkovičovo.
Mestské zastupiteľstvo odpredaj pozemku pre žiadateľku jednohlasne neodsúhlasilo.
16. Diskusia
Do diskusie sa ako prvá zapojila poslankyňa Eva Sudová. Poukázala na nezrovnalosti, ktoré
zistila po prekontrolovaní schváleného rozpočtu mesta vrátane jeho úprav, ktoré sa týkajú
rekonštrukcie budovy školy a materskej školy na Abrahámskej ul., na ktorú mesto obdržalo
finančné prostriedky aj z maďarskej nadácie vo výške 15 miliónov Ft. Požiadala naskenovať
a zverejniť všetky zmluvy a ich dodatky vrátane výkazu výmer, ktoré sa tejto rekonštrukcie
týkajú. Zároveň požiadala natáčať v spolupráci so SOŠ verejné zasadnutia mestského
zastupiteľstva a zverejňovať ich.
Primátor mesta na diskusný príspevok p. Sudovej uviedol, že navýšenie finančných
prostriedkov na uvedené stavebné práce sú obsiahnuté v úprave rozpočtu mesta a boli
predmetom dodatku k zmluve.
Ing. Pavol Doval sa informoval, či sa plánuje silvestrovský ohňostroj a program na záver
roka.
Zodpovedal primátor, že rád privíta iniciatívu poslancov, resp., niektorého športového oddielu
na usporiadaní osláv Nového roka.
Poslanec Štefan Lauko vyjadril sklamanie nad tým, že na zasadnutí neboli odsúhlasení aj
členovia jednotlivých odborných komisií a požiadal ostatných poslancov , aby ich čo najskôr
odsúhlasili, aby komisie mohli začať pracovať.

Ing. Boris Brunner odporučil, aby každý poslanec, resp. politická strana, ktorá má zastúpenie
v mestskom zastupiteľstve navrhol do jednotlivých komisií len jedného člena, aby komisie
neboli príliš veľké.
Primátor mesta uviedol, že dňa 9.1.2019 zvolá konzultáciu poslancov, na ktorej sa prerokujú
komisie a rozpočet mesta na rok 2019.
17. Záver
Primátor mesta Ing. Anton Szabó poďakoval všetkým prítomným za ich účasť na rokovaní
mestského zastupiteľstva a 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove ukončil.
V Sládkovičove 07. 01.2019
Ing. Anton Szabó - primátor mesta

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

Mgr. Katarína Štefunková- prednostka MsÚ

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

Overovatelia zápisnice:
František Ruman

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

Attila Srejner

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

Zapísala: Ing. Gubíniová

