Zápisnica

z 13. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove,
ktoré sa konalo dňa 06.11.2019 o 16.00 hod. v zasadačke Mestského úradu v
Sládkovičovo.
Prítomní:
Primátor mesta: Ing. Anton Szabó
Poslanci MZ :
MVDr. Pavol Bartaloš
Ing. Boris Brunner
Koloman Hrdlica
Mgr. Edita Katonová
Štefan Lauko
JUDr. Alexandra Machanová
Eva Sudová
Agáta Zelinková
Ospravedlnení:
Alexander Bende
Ing. Pavol Doval
Attila Srejner
František Ruman
Hlavná kontrolórka mesta: PhDr. Terézia Pethőová - ospravedlnená
Prednosta MsÚ Sládkovičovo: Ing. Gábor Krommer
Ďalej boli prítomní : Viď prezenčná listina
1.
Otvorenie
Rokovanie 13. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove otvoril
o 16,00 hod. primátor mesta Ing. Anton Szabó, ktorý privítal prítomných a konštatoval, že:
- poslanci MZ boli vzhľadom na časovú tieseň pozvaní na mimoriadne
rokovanie MZ telefonicky,
- 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 13. mimoriadne zasadnutie MZ bolo zvolané z dôvodu nutnosti
prerokovania spolufinancovania projektu Výstavba chodníkov a cyklistických trás, vrátane
dopravných subsystémov.
Poslanci mestského zastupiteľstva návrh programu 13. mimoriadneho zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Sládkovičove jednohlasne odsúhlasili.
Za zapisovateľku určil Ing. Máriu Gubíniovú a za overovateľov zápisnice predsedajúci určil
poslancov mestského zastupiteľstva JUDr. Alexandru Machanovú a MVDr. Pavla
Bartaloša.
3.
Prerokovanie spolufinancovania projektu „Výstavba chodníkov a cyklistických trás,
vrátane dopravných subsystémov“
Primátor mesta informoval poslancov, že pri kontrole pred odovzdaním projektu mesta na
realizáciu cyklistického chodníka bolo zistené, že podľa podmienok vyhlásenej výzvy na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR je potrebné
predložiť okrem iných relevantných dokladov aj uznesenie mestského zastupiteľstva, že má
mesto zabezpečené finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu minimálne vo výške 5
% z celkových nákladov projektu. Primátor ďalej informoval, že projekt bol okrem realizácie
cyklistického chodníka doplnený aj o smart prvky a súvisiace investície ako sú napr.
odstavné zariadenia a schránené parkoviská pre bicykle pri železničnej stanici, o vyvolané
investície ako je prekládka vedenia v časti jeho realizácie, o sadové úpravy vrátane
nevyhnutnej výsadby, nakoľko takto sa zvýšili šance na jeho úspešnosť, čím sa samozrejme
zvýšili celkové náklady projektu.
Poslanec Štefan Lauko sa informoval na rozsah projektu a uviedol, že suma na realizáciu je
pomerne vysoká oproti pôvodne plánovanému rozpočtu projektu.
Zodpovedal primátor mesta a prednosta mestského úradu, ktorí uviedli, že cyklistický chodník
povedie od železničnej stanice po budovu na Fučíkovej ul. č.96, v ktorej sídli štátna a mestská
polícia a stavebný úrad, a bude prepojený na doteraz vybudovaný cyklistický chodník pri
pošte. Novovybudovaný cyklistický chodník má dĺžku 1237 m a vyslovili predpoklad, že po
realizácii verejného obstarávania bude znížená suma nákladov potrebných na realizáciu
projektu oproti vypracovanému rozpočtu.
Poslankyňa Eva Sudová uviedla, že v našom družobnom meste Ivančice mesto opakovane
podalo projekt na vybudovanie cyklistického chodníka a až po doplnení projektu o smart
prvky boli úspešní.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove na návrh primátora mesta prerokovalo podanie
žiadosti o dotáciu na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky prostredníctvom
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky platný pre Výzvu § 8 ods. 1 písm. b)
zákona č. 151/2019 Z. z. o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a
cykloturistiky na projekt „Výstavba chodníkov a cyklistických trás, vrátane dopravných
subsystémov“. Konštatovali, že je vypracovaný projekt na výstavbu cyklotrasy a súvisiacej
doplnkovej cyklistickej infraštruktúry, na ktorú je možné požiadať o dotáciu prostredníctvom
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Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, pričom celkové náklady na
rekonštrukciu a výstavbu sú v sume 569 549,67 EUR, z ktorých financovanie vo výške 5 % z
vlastných zdrojov mesta je v sume 28 477,49 EUR. Hlasovaním poslanci mestského
zastupiteľstva schválili podanie žiadosti o dotáciu na podporu rozvoja cyklistickej dopravy,
pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja mesta a odsúhlasili
zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške min. 5% z celkových
oprávnených výdavkov, t. j. v sume 28 477,49 EUR.

4.
Záver
Primátor mesta Ing. Anton Szabó poďakoval všetkým prítomným za ich účasť na a 13.
mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove ukončil.

V Sládkovičove 07.11.2019

Ing. Anton Szabó - primátor mesta

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

Ing. Gábor Krommer- prednosta MsÚ

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

Overovatelia zápisnice:
JUDr. Alexandra Machanová

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

MVDr. Pavol Bartaloš

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

Zapísala: Ing. Gubíniová
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