Zápisnica

z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, ktoré sa konalo dňa
04.12.2019 o 17.00 hod. v Technologickom inkubátore INOVATECH Sládkovičovo.
Prítomní:
Primátor mesta: Ing. Anton Szabó
Poslanci MZ :
MVDr. Pavol Bartaloš
Alexander Bende
Ing. Boris Brunner
Ing. Pavol Doval
Koloman Hrdlica
Mgr. Edita Katonová
Štefan Lauko
JUDr. Alexandra Machanová
Eva Sudová
Attila Srejner
František Ruman
Agáta Zelinková
Hlavná kontrolórka mesta: PhDr. Terézia Pethőová
Prednosta MsÚ Sládkovičovo: Ing. Gábor Krommer
Ďalej boli prítomní : Viď prezenčná listina
1. Otvorenie
Rokovanie 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove otvoril o 17,05 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.
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, ako verejní funkcionári, ktorí sa
zúčastňujú na rokovaní orgánu o veci, na ktorej majú osobný záujem – JUDr. Alexandra
Machanová, Koloman Hrdlica, Eva Sudová, František Ruman, Alexaner Bende v súlade s § 6
ods.1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných
funkcií pred zasadnutím mestského zastupiteľstva predložili oznámenie, že sú členmi
občianskeho združenia, ktoré požiadalo o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta r. 2020.

2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
Ing. Anton Szabó – primátor mesta predniesol prítomným program 15. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Schválenie programu 15. zasadnutia mestského zastupiteľstva
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Interpelácie poslancov
Kontrola plnenia uznesení z 11. MZ, 12.MZ, 13. MZ a 14. MZ
Komunitný plán mesta Sládkovičovo na roky 2019-2023
Návrh 4. úpravy rozpočtu mesta Sládkovičovo r. 2019
Návrh VZN mesta č.103/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Sládkovičovo
9. Návrh Dodatku č.7 k VZN 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
10. Návrh VZN odpady č.104/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
11. Návrh Dodatku č.1 k VZN č.100/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
12. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta Technické služby Sládkovičovo
na rok 2020 s výhľadom na roky 2021-2022
13. Návrh rozpočtu Spojenej školy, Školská 1087, Sládkovičovo na rok 2020
s výhľadom na roky 2021-2022: originálne kompetencie; prenesené kompetencie
14. Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ S. Petőfiho s vjm na rok 2020 s výhľadom na roky 20212022: originálne kompetencie; prenesené kompetencie
15. Návrh na poskytnutie dotácií na šport a kultúru z rozpočtu mesta 2020
16. Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k rozpočtu mesta Sládkovičovo na rok
2020 s výhľadom na roky 2021-2022
17. Návrh rozpočtu mesta Sládkovičovo na rok 2020 s výhľadom na roky 2021-2022
18. Rôzne
19. Diskusia
20. Záver
Po prečítaní programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove vyzval primátor
mesta poslancov, či majú návrhy na zmenu programu. Keďže neodzneli žiadne návrhy, dal o
programe rokovania hlasovať. Prítomní poslanci MZ predložený program rokovania 15.
zasadnutia MZ jednohlasne schválili. Primátor mesta uviedol, že program rokovania je veľmi
rozsiahly a o všetkých bodoch poslanci už rokovali na konzultáciiposlancov a zasadali aj
jednotlivé komisie pri MZ, ktoré sa podrobne zaoberali všetkými relevantnými materiálmi,
ktoré budú predmetom rokovania 15. zasadnutia MZ.
O 17,07 hod. sa na rokovanie dostavili poslanci MZ Ing. Boris Brunner a MVDr. Pavol
Bartaloš.
3.
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku určil Ing. Máriu Gubíniovú a za overovateľov zápisnice zo zasadnutia MZ
predsedajúci určil poslancov mestského zastupiteľstva Alexandra Bendeho a Attilu
Srejnera.
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O 17,14 hod. sa na rokovanie mestského zastupiteľstva dostavil poslanec MZ Ing. Pavol
Doval.
4.
Interpelácia poslancov
Primátor mesta Ing. Anton Szabó otvoril bod Interpalácie poslancov. Prihlásila sa poslankyňa
Eva Sudová, ktorá uviedla, že na 11. zasadnutí MZ interpelovala primátora v 6 veciach,
pričom na interpelácie, na ktoré nezodpovedal priamo na zasadnutí, obržala písomnú
odpoveď, ku ktorej má pripomienky. Primátor mesta p. poslankyňu prerušil, a uviedol, že
rokovací poriadok presne určuje, akým spôsobom a koho môžu poslanci v bode interpelácie
poslancov interpelovať, a poznamenal, že so svojim príspevkom môže vystúpiť v bode rôzne
alebo v diskusii.
5.
Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení z 11, 12., 13. a 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Sládkovičove vykonala hlavná kontrolórka mesta PhDr. Terézia Pethőová. Písomný
materiál z kontroly plnenia uznesení obdržali poslanci mestského zastupiteľstva elektronicky.
Mestské zastupiteľstvo hlasovaním poslancov kontrolu plnenia uznesení z uvedených
zasadnutí MZ vzalo na vedomie.
6.
Komunitný plán mesta Sládkovičovo na roky 2019-2023
Primátor mesta informoval, že mesto má povinnosť okrem základných strategických
dokumentov, ako sú územný plán mesta a program hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja, vypracovávať aj iné parciálne strategické dokumenty, medzi ktoré patrí aj komunitný
plán sociálnych služieb, ktorý úzko súvisí a nadväzuje práve na plán hospodárskeho
a sociálneho rozvoja, no svojím zameraním je orientovaný výhradne na sociálnu oblasť.
Uviedol, že mesto malo spracovaný komunitný plán, ktorý podľa zákona o sociálnych
službách bolo potrebné prepracovať a upraviť na roky 2019- 2023.
Poslankyňa Eva Sudová uviedla, že Komunitný plán sociálnych služieb je nástrojom
strategického plánovania, vďaka ktorému dokáže samospráva efektívne plánovať svoj rozvoj
v oblasti sociálnych služieb. Poslanci mestského zastupiteľstva sa majú podieľať na
spracovaní dlhodobých koncepciách mesta, poslancov MZ však nikto neoslovil na
spoluprácu pri spracovaní komunitného plánu, hoci sa poslanci majú podieľať na dlhodobých
koncepciách rozvoja mesta.
Ing. Boris Brunner, ako predseda Komisie sociálnej a bytovej pri MZ informoval, že s
predloženým
návrhom Komunitného plánu mesta Sládkovičovo na roky 2019-2023 sa
komisia, na zasadnutí ktorej sa okrem jej členov zúčastnili aj poslanci MZ, aj p. Eva Sudová,
podrobne zaoberala, pripomienky, ktoré z jej rokovania vzišli, boli do konečnej verzie návrhu
zapracované.
Primátor mesta uviedol, že návrh bol zverejnený na webovej stránke mesta, bol distribuovaný
do relevantných inštitúcií v meste, jeho súčasťou boli aj dotazníky, takže bol dostatočný
priestor vyjadriť sa k spracovanému dokumentu, no poslankyňa Eva Sudová šancu pri
spracovaní tohto koncepčného materiálu nevyužila.
Mestské zastupiteľstvo hlasovaním jednohlasne schválilo Komunitný plán mesta
Sládkovičovo na roky 2019–2023.
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7.
Návrh 4. úpravy rozpočtu mesta Sládkovičovo r. 2019
Vedúca finančného odboru MsÚ v Sládkovičove Mgr. Katarína Krommerová informovala
o skutočnosti, že v rámci pripomienkového konania mestu neboli doručené žiadne
pripomienky ani k návrhu 2. úpravy rozpočtu Technických služieb Sládkovičovo a ani k
4. úprave rozpočtu mesta. Ďalej informovala prítomných o jednotlivých položkách rozpočtu
mesta, ktoré sú predmetom návrhu úpravy. Pred prerokovaním 4. úpravy rozpočtu mesta r.
2019 poslanci mestského zastupiteľstva rokovali o 2. úprave rozpočtu Technických služieb
Sládkovičovo na rok 2019, nakoľko tento je súčasťou mestského rozpočtu, ktorý následne
schválili nasledovne:
Upravený rozpočet
2. úprava
2019
Zimná údržba ciest
6 040
1 000
05.1.0
Zber a odvoz TKO príspevok TSS
169 470
15 800
Starostlivosť o zeleň príspevok TSS
60 000
3 000
06.2.0
Služby obci príspevok TSS
60 620
14 000
Údržba cintorín a príspevok TSS
15 060
1 200
311 190
Sumár
35 000
Následne Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo a schválilo 4. úpravu rozpočtu
mesta Sládkovičovo v roku 2019 – zníženie príjmovej časti o 54 739 € , výdavkovej časti
rozpočtu o 131 021 € nasledovne:
Upravený
Príjmová časť
Rozpočet
Úprava
rozpočet
Bežné príjmy
Výnos dane z príjmov poukázaný
111003 územnej samospráve
2 252 000
4 000 2 256 000
121000 Daň z nehnuteľnosti
488 000
502 150
14 150
133004 Za predajné automaty
100
250
150
133006 Za ubytovanie
12 000
16 000
4 000
Za komunálne odpady a drobné stavebné
133013 odpady
143 700
135 700
-8 000
212003 Nájom Termálne kúpalisko Vincov les
66 387
10 000
-56 387
221000 Administratívne poplatky
60 000
40 000
-20 000
Poplatky a platby z nepriemyselného a
223000 náhodného predaja služieb
60 000
61 000
1 000
Transfery v rámci verejnej správy-zo
312001 štátneho rozpočtu-školstvo
787 231
809 523
22 292
312001 Voľby, referendum
8 465
8 965
500
312008 Dotácia z VÚC
0
3 600
3 600
Kapitálové príjmy
321000 Grant - Kamery - prevencia kriminality
9 000
0
-9 000
322001 MŠ Budovateľská - rozšírenie kapacity
284 771
267 977
-16 794
MŠ Budovateľská – materiálno
322001 technické vybavenie
0
5 750
5 750

Úprava príjmov spolu

-54 739
4

Výdavková časť
Bežné výdavky
01.6.0. Voľby referendum
Platby úrokov z pôžičky SLSP
Zimná údržba ciest
05.1.0 Zber a odvoz TKO príspevok TSS
Starostlivosť o zeleň príspevok TSS
06.2.0 Služby obci príspevok TSS
Údržba cintorín a príspevok TSS
Oprava pamätníka I. svetovej vojny
Spomienkový zápas L. Józsu
Sládkovičovské kultúrne dni
Granty a transfery z TTSK, MKSR a
Úradu vlády na kultúru
Prenesené komp.-Spojená škola transfer
Prenesené komp.-ZŠ s MŠ SP s vjm transfer
Dofinancovanie ZŠ s MŠ SP s vjm
Nájom- budova školy ZŠ s MŠ SP s vjm
Umiestenie do domova sociálnych
služieb
10.4.0 Úspora pre deti v detských domovoch
Kapitálové výdavky
01.1.1. Nákup Softwaru
Rekonštrukcia chodníkov, spevnené
04.5.1 plochy
Cyklistický chodník
Oceľové zábradlie Košútska -Z.
Kodálya-Mlynská-autobusová zastávka
Parkovisko pri železničnej stanici pre 20
áut
Zateplenie budovy (Štátna polícia,
Spoločný stavebný úrad, Mestská
polícia) na ul. Fučíkova 96
Vybudovanie prístrešku – Mestská
polícia na ul. Fučíkova 96
Nákup kamier - prevencia kriminality
Nákup pozemkov
MŠ Budovateľská – materiálno
technické vybavenie
Výdavkové finančné operácie
Úprava výdavkov spolu

Rozpočet

Úprava

Upravený
rozpočet

8 465
0
5 040
153 670
57 000
46 620
13 860
20 000
500
12 000

500
1 250
1 000
15 800
3 000
14 000
1 200
-20 000
1 000
1 000

8 965
1 250
6 040
169 470
60 000
60 620
15 060
0
1 500
13 000

0

2 600

2 600

567 114

24 369

591 483

220 117
0
1 220

-2 077
30 000
3 357

218 040
30 000
4 577

15 000
12 000

-15 000
-12 000

0
0

0

30 530

30 530

46 850
120 000

14 000
-120 000

60 850
0

10 000

10 000

20 000

76 000

-76 000

0

51 700

-51 700

0

0
25 000
0

11 700
-9 000
2 100

11 700
16 000
2 100

0

7 350

7 350

-131 021
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8.
Návrh VZN mesta č.103/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sládkovičovo
V spracovanom návrhu VZN bolo navrhnuté zvýšiť mesačnú výšku úhrady zákonných
zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov na pobyt detí v materských školách, žiakov
v základnej umeleckej škole a v centre voľného času od 1.1.2020. K návrhu VZN mesto
neobdržalo žiadnu pripomienku.
Predsedníčka komisie školstva pri MZ v Sládkovičove Mgr. Edita Katonivá vystúpila
k predloženému návrhu, a informovala prítomných, že členovia komisie predložený návrh
jednohlasne odsúhlasili.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (školský zákon) hlasovaním schválilo Všeobecne
záväzné nariadenie č.103/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sládkovičovo od
1.1.2020 a uložilo riaditeľkám škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sládkovičovo
informovať zákonných zástupcov detí a žiakov o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Sládkovičovo obvyklým spôsobom.
9.
Návrh Dodatku č.7 k VZN 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. 7/2019 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. 7/2019 k VZN
Mesta Sládkovičovo č. 81/2013 v platnom znení sa upravuje 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 2020.
Pripomienky k návrhu Dodatku č.7/2019 k VZN č. 81/2013 v zákonom ustanovenej lehote
neboli uplatnené.
Mgr. Edita Katonová, predsedníčka komisie školstva pri MZ, vystúpila k predloženému
návrhu dodatku a informovala prítomných , že členovia komisie školstva predložený návrh
jednohlasne podporili a odsúhlasili.
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove jednohlasne schválili Dodatok č.7/2019
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.
10.
Návrh VZN odpady č.104/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Schválenie nového VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území mesta Sládkovičovo vyvolala skutočnosť nárastu nákladov spojených
s odvozom a uložením odpadu. V návrhu VZN č. 104/2019 sú obsiahnuté zmeny sadzby
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poplatku za vývoz TKO pre poplatníka, ktoré po zaokrúhlení predstavujú sumu 22 €/rok, teda
zvýšenie poplatku oproti roku 2019 je 4 €/osobu. Nárast celkových nákladov bol rovnako
premietnutý aj do množstvovej sadzby , ktorá je 0,0283504 za 1 l odpadu. Podľa vykonaných
prepočtov však skutočné náklady na odvoz a likvidáciu odpadu sú vo výške 24 €/rok na
osobu, ktoré bude znášať mesto. Je potrebné zvyšovať mieru separácie odpadu, nakoľko ak sa
nebude viac separovať, poplatky za odvoz TKO budú naďalej výrazne narastať. Pripomienky
k zverejnenému návrhu VZN neboli uplatnené.
MVDr. Pavol Bartaloš, ako predseda finančnej komisie pri MZ v Sládkovičove, informoval,
že komisia odporučila návrh VZN č.104/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území mesta Sládkovičovo schváliť s tým, že komisia navrhla
znížiť pôvodne navrhovaný poplatok zo sumy 24 €/osobu/rok na 22 €/osob/rok.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove hlasovaním schválilo Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Sládkovičovo č. 104/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území mesta Sládkovičovo, ktoré nadobudne platnosť dňom 1.1.2020.
11.
Návrh Dodatku č.1 k VZN č.100/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
Návrh Dodatku č.1 k VZN č.100/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta upravuje
podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Sládkovičovo v súlade so zákonom
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení, ďalej podmienky, postup poskytovania dotácií
z rozpočtu mesta Predmetný návrh mení, precizuje a dopĺňa pôvodné VZN č.100/2018, najmä
oprávnenosť žiadateľov o poskytnutie dotácie, definuje oprávnené výdavky a ich výšku ako aj
spôsob ich zúčtovania.
K zverejnenému návrhu dodatku bola vznesená jedna pripomienka, ktorá bola vyhodnotená
ako oprávnená a bola do návrhu dodatku zapracovaná.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove hlasovaním jednohlasne schválilo Dodatok č.1/2019
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sládkovičovo č. 100/2018 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu mesta.
16.
Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k rozpočtu mesta Sládkovičovo na rok 2020
s výhľadom na roky 2021-2022
Vzhľadom na skutočnosť, že nasledujúcimi bodmi programu rokovania bolo prerokovanie
návrhu rozpočtu Technických služieb Sládkovičovo a rozpočtov škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta, ktorých rozpočty sú súčasťou rozpočtu mesta Sládkovičovo, o slovo
požiadala PhDr. Terézia Pethőová, hlavná kontrolórka mesta, aby predniesla svoje stanovisko
k návrhu rozpočtu mesta Sládkovičovo a jeho organizácií na rok 2020 s výhľadom na roky
2021-2022. Uviedla, že návrh rozpočtu mesta Sládkovičovo na rok 2020 s výhľadom na roky
2021 – 2022 bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi , najmä s
príslušnými ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v súlade
so všeobecne záväznými nariadeniami mesta Sládkovičovo a bol spracovaný v požadovanej
štruktúre a dostatočnom rozsahu. Návrh rozpočtu bol spracovaný ako viacročný rozpočet na
roky 2020 – 2022 a tiež ako programový dokument, ktorý spĺňa základné princípy
programového rozpočtovania. Podrobný materiál obdržali poslanci MZ písomne.
Hlavná kontrolórka vo svojom stanovisku konštatovala, že návrh rozpočtu mesta na rok 2020,
ktorý je záväzný, bol zostavený ako vyrovnaný, obsahuje celkové príjmy v objeme 4 433 015
Eur a v rovnakom objeme i celkové výdavky. Z toho bežný rozpočet je zostavený ako
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prebytkový v objeme prebytku 417 000Eur, kapitálový rozpočet so schodkom v objeme
324 000 Eur a finančné operácie so schodkom v objeme 93 000 Eur.
Návrh rozpočtu výdavkov obsahuje bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové
finančné operácie, ktoré sú rozpísané podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie. Navrhovaný
rozpočet bežných výdavkov je zostavený tak, aby zabezpečil financovanie výkonu
samosprávnych pôsobnosti mesta, úhradu záväzkov, financovanie nákladov preneseného
výkonu štátnej správy, financovanie výdavkov spojených so správou, údržbou a
zhodnocovaním majetku mesta. Návrh kapitálového rozpočtu je zostavený ako schodkový, so
schodkom v objeme 324 000 €, Výdavkové finančné operácie v celkovom objeme 113 000
Eur predstavujú v roku 2020 splácanie pôžičky zo ŠFRB a bankového úveru.
Poslanci mestského zastupiteľstva vzali na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky
k Návrhu rozpočtu mesta Sládkovičovo na rok 2020 a viacročného rozpočtu na roky 20212022.
12.
Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta Technické služby Sládkovičovo na rok
2020 s výhľadom na roky 2021-2022
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove prerokovali návrh rozpočtu príspevkovej
organizácie mesta- Technických služieb Sládkovičovo na rok 2020 a s výhľadom na roky
2021-2022.
Poslankyňa Eva Sudová uviedla, že oproti roku 2017 výrazne narástli výdavky príspevkovej
organizácie Technické služby Sládkovičovo. Poslanci mestského zastupiteľstva nemajú
prehľad o fungovaní spoločnosti s ručením obmedzeným Technické služby Sládkovičovo.
s.r.o. Tejto s. r. o. výrazne stúpli tržby (o 126 %), avšak vykazujú zisk len 26 €.
Primátor mesta informoval o dôvodoch založenia s. r .o., navrhol vykonať v roku 2020 audit
spoločnosti Technické služby Sládkovičovo, s.r.o, ako aj príspevkovej organizácie Technické
služby Sládkovičovo, ktorého výsledkom môže byť zrušenie s.r.o. Technické služby
Sládkovičovo, s.r.o.
Následne poslanci schválili návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta Technické služby
Sládkovičovo na rok 2020 s výhľadom na roky 2021-2022 nasledovne:
• 2020 - 396 190 € ako záväzný
a vzalo na vedomie viacročný rozpočet na roky:
• 2021 - 416 458 € ako nezáväzný
• 2022 - 446 455 € ako nezáväzný
13.
Návrh rozpočtu Spojenej školy, Školská 1087, Sládkovičovo na rok 2020 s výhľadom na
roky 2021-2022: originálne kompetencie; prenesené kompetencie
Primátor mesta vyslovil pochvalu a poďakovanie riaditeľke Spojenej školy za jej aktívny
prístup k plneniu povinností a za pomoc pri zabezpečovaní finančných prostriedkov pre školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Následne Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo a po pripomienkovaní schválilo
rozpočet Spojenej školy, Školská 1087, Sládkovičovo na roky 2020-2022 v príjmovej
i výdavkovej časti nasledovne:
prenesené kompetencie:
• 2020 - 670 563 € ako záväzný
a vzalo na vedomie viacročný rozpočet na roky:
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• 2021 - 646 417 € ako nezáväzný
• 2022 - 614 725 € ako nezáväzný
originálne kompetencie:
• 2020 - 1 086 880 € ako záväzný
a vzalo na vedomie viacročný rozpočet na roky:
• 2021 - 1 086 880 € ako nezáväzný
• 2022 - 1 086 880 € ako nezáväzný
14.
Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ S. Petőfiho s vjm na rok 2020 s výhľadom na roky 2021-2022:
originálne kompetencie; prenesené kompetencie
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo a po pripomienkovaní oodsúhlasilo
rozpočet Základnej školy s materskou školou Sándora Petőfiho s vyučovacím a jazykom
maďarským – Petőfi Sándor Alapiskola és Óvoda, Richterova 1171, Sládkovičovo - Diószeg
na roky 2020-2022 v príjmovej i výdavkovej časti nasledovne:
prenesené kompetencie:
• 2020 -258 100 € ako záväzný
a vzalo na vedomie viacročný rozpočet na roky:
• 2021 - 256 500 € ako nezáväzný
• 2022 - 256 500 € ako nezáväzný
originálne kompetencie
• 2020 -77 200 € ako záväzný
a vzalo na vedomie viacročný rozpočet na roky:
• 2021 -80 000 € ako nezáväzný
• 2022 -80 000 € ako nezáväzný
15.
Návrh na poskytnutie dotácií na šport a kultúru z rozpočtu mesta 2020
Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k rozpočtu mesta Sládkovičovo na rok 2020
s výhľadom na roky 2021-2022
Poslanci mestského zastupiteľstva prerokovali návrh Komisie kultúry pri MZ a Komisie
športu pri MZ na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Sládkovičovo na rok 2020
organizáciám vykonávajúcim kultúrnu, športovú a verejnoprospešnú činnosť v zmysle § 7
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a Všeobecne
záväzného nariadenia č.100/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.
Koloman Hrdlica - predseda komisie športu pri MZ a Eva Sudová – predsedníčka komisie
kultúry pri MZ v Sládkovičove tlmočili výsledky rokovania týchto komisií, z ktorého vznikol
uvedený návrh. Mgr. Katarína Krommerová, vedúca finančného odboru MsÚ uviedla, že
v rozpočte je vyčlenená suma 4 700 € na činnosť stolnotenisového oddielu, v súčasnosti si
vybavujú doklady ohľadom registrácie a zmeny štatutára. OZ Templars má sídlo v Galante,
takže dotáciu z rozpočtu mesta Sládkovičovo nemôže obdržať, mesto bude spolufinancovať
letecký deň. Následne Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove schválilo dotácie na šport a
kultúru na rok 2020 z rozpočtu mesta vo výške 37 350 EUR nasledovne:
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Po
r.
Názov žiadateľa
čís
lo
MO Csemadok,
1.
Dió héj
MO Csemadok,
2. Detský citarový
súbor Diócska
MO Csemadok
3.
Sládkovičovo
MO
4.
Csemadok,Hahota
MO Csemadok,
5.
DFCS
Občianske
6. združenie-Usmiate
slniečka v MŠ

7.

MO Matice
Slovenskej
Sládkovičovo

Dátum
podanej
žiadosti

Účel použitia
projektu

Požadovan
Návrh
á dotácia
komisie
na rok
v€
2020 v €

Schvále
ná
dotácia
MZ v €

16.09.2019 Celoročná činnosť

2 000

2 000

2 000

16.09.2019 Celoročná činnosť

1 300

1 300

1 300

16.09.2019 Celoročná činnosť

1 700

1 700

1 700

1 400

1 400

1 400

1 000

1 000

1 000

2 000

2 000

2 000

1 300

1 300

1 300

300

300

300

800

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

500

500

500

500

500

500

30.09.2019
30.09.2019
27.09.2019

30.09.2019

Činnosť a existencia
súboru
Organizovanie
kultúrnych podujatí
Nákup ľudových
krojov pre chlapcov
aj dievčatá
Vyčistenie busty
Andreja Sládkoviča,
Folklórne
popoludnie pre
členov MO MS,
spomienkové
popoludnie k 73.
výročiu presídlenia,
tvorivé dielne, súťaž
- šarkany
Príprava a
organizácia podujatí
v oblasti
umeleckého
prednesu

MO Matice
slovenskej
8. Sládkovičovo,
30.09.2019
Súbor malých
javiskových foriem
MO Matice
slovenskej
Príprava a
Sládkovičovo,
organizácia
9. Folklórny súbor
30.09.2019 kultúrnych podujatí
Zvončekárky,
v oblasti ľudového
Detský folklórny
tanca a spevu
súbor Zvončeky
Reprezentácia
OZ Klobáskový
mesta, družobné
10.
30.09.2019
klub Sládkovičovo
akcie, Ivančice,
Csorvás
Prezentácia histórie
11. OZ Ponvagli
30.09.2019
mesta -publikácia
Prezentácia histórie
mesta 12. OZ Ponvagli
30.09.2019
rekonštrukcia
pamätníka
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13. OZ Ponvagli
Súkromná stredná
14. odborná škola
Sládkovičovo
Stolnotenisový
15. oddiel, Slavoj
Sládkovičovo

Viacgeneračné
04.10.2019 komunitné aktivity
pre rodiny s deťmi

350

350

350

30.09.2019

Organizačné
zabezpečenie

1 000

1 000

1 000

17.9.2019

Činnosť oddielu

4 700

0

0

16 000

16 000

16 000

16.

FK Slavoj
Sládkovičovo

20.9.2019

Rozvoj
mládežníckej
základne a
vyhľadávanie
športových talentov

17.

DO Fénix
Sládkovičovo

30.9.2019

Ubytovanie a
doprava účastníkov

500

500

500

30.9.2019

Doprava
účastníkov,
prenájom výstroja

500

500

500

30.9.2019

Náklady na energiu

500

500

500

1 000

0

0

3 500

3 500

3 500

42 350

37 350

37 350

Telovýchovná
18. jednota Junior
Sládkovičovo
Fitnes klub
19.
Sládkovičovo

20.

21.

OZ Templars
Slovakia

KK Slavoj
Sládkovičovo
Spolu

Zakúpenie
spotrebného mat.,
zaplatenie
poplatkov
súvisiacich s
30.9.2019
podujatím,
zakúpenie
občerstvenia pre
účastníkov
podujatia
Pokrytie nákladov
18.10.2019
na činnosť klubu

16.
Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k rozpočtu mesta Sládkovičovo na rok 2020
s výhľadom na roky 2021-2022
Uvedené je za bodom 11. tejto zápisnice.
17.
Návrh rozpočtu mesta Sládkovičovo na rok 2020 s výhľadom na roky 2021-2022
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove pred rokovaním o Návrhu rozpočtu mesta
Sládkovičovo na rok 2020 s výhľadom na roky 2021-2022 prerokovalo zníženie ceny ročného
prenájmu nebytových priestorov v areáli termálneho kúpaliska pre spoločnosť Termálne
kúpalisko Vincov les, s.r.o. so sídlom Vincov les 1900, 925 21 Sládkovičovo od 1.1.2020 do
31.12.2022 zo sumy 66 387,84 €/rok na 20 000 €/rok.
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S týmto návrhom nesúhlasil poslanec Alexander Bende, ktorý poukázal na skutočnosť, že
mesto v roku 2019 investovalo značný objem finančných prostriedkov do Termálneho
kúpaliska Vincov les a nevidí dôvod na zníženie nájomného.
Poslankyňa Eva Sudová uviedla, že za posledné roky vykázalo kúpalisko stratu 320 000 €,
z poskytnutej pôžičky 120 000 uhradilo len 20 000, k zníženiu nájomného je potrebné
pristúpiť z dôvodu, aby táto spoločnosť pred sebou netlačila takú vysokú finančnú záťaž.
Poslanec Ing. Pavol Doval neodporučil zníženie nájomného. Uviedol, že nepovažuje za
správne, aby o plánovaných investíciách na kúpalisku rozhodovalo valné zhromaždenie a nie
dozorná rada spoločnosti.
Primátor mesta uviedol, že on, ako valné zhromaždenie spoločnosti , nebude sám rozhodovať
investíciách, ale predloží dozornej rade plánované investičné akcie na schválenie.
Po ukončení diskusie k tomuto bodu rokovania poslanci mestského zastupiteľstva schválili
zníženie ceny ročného prenájmu nebytových priestorov v areáli termálneho kúpaliska pre
spoločnosť Termálne kúpalisko Vincov les, s.r.o. so sídlom Vincov les 1900, 925 21
Sládkovičovo od 1.1.2020 do 31.12.2022 zo sumy 66 387,84 €/rok na 20 000 €/rok.
Poslankyňa Eva Sudová vyjadrila spokojnosť s odpoveďou, ktorú obdržala na jej písomné
otázky týkajúce sa rozpočtu, ktoré adresovala Mrg. Kataríne Krommerovej, ako jeho
spracovateľke. Zároveň vyjadrila sklamanie, že v rozpočte na rok 2019 bolo pôvodne
vyčlenených 50 000 € na mestský park, ktoré boli úpravou rozpočtu znížené, neboli
vyčerpané a v rozpočte na rok 2020 sa uvažuje len so sumou 26 000 €. Jediným nástrojom
poslancov, ktorým môžu chod mesta ovplyvňovať je rozpočet mesta a uviedla, že nie je
spokojná s tým, ako mesto funguje.
Primátor mesta uviedol, že má taký pocit, že všetko dobré, čo sa v meste urobí je zásluha
poslancov a čo je naopak zlé, je vinou primátora mesta.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove hlasovaním schválilo rozpočet mesta Sládkovičovo na
roky 2020-2022 v príjmovej i výdavkovej časti nasledovne:
• na rok 2020 – 4 397 878 € ako záväzný
a vzalo na vedomie viacročný rozpočet na roky:
• 2021 – 4 281 322 € ako nezáväzný v príjmovej časti aj vo výdavkovej časti
• 2022 – 4 291 871 € ako nezáväzný v príjmovej časti aj vo výdavkovej časti.
18.
Rôzne
1.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo nasledovné správy o výsledku
vykonaných kontrol hlavnou kontrolórkou mesta PhDr. Teréziou Pethőovou:
•
•
•
•
•

Správu o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Sládkovičovo,
Správu o výsledku kontroly poskytnutých návratných FP z rozpočtu mesta
Sládkovičovo v roku 2018,
Správu o kontrole podnikateľskej činnosti Spojenej školy Sládkovičovo, Školská
1087, 925 21 Sládkovičovo,
Správu o výsledku kontroly verejného obstarávania za rok 2018
Správu o výsledku kontroly plnenia uznesení MZ v štádiu plnenia za roky 2014 –
2019.
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Poslankyňa Eva Sudová vo svojom vystúpení uviedla, že zistenia kontrolórky, ktoré sú
obsiahnuté v správach z vykonaných kontrol sú závažné a obsahujú odporúčania na
odstránenie zistených nedostatkov. Ako poslankyňa osobne iniciovala kontrolu verejného
obstarávania, ktorá preukázala nedostatky, na ktoré poukazovala. Uviedla, že bude
konzultovať, či nepodá podnet na prokuratúru, Najvyšší kontrolný úrad a na Úrad pre verejné
obstarávanie. Mesto už obdržalo pokutu z ÚVO za rozdelenie zákazky a opäť došlo
k rozdeleniu zákaziek, za čo môže mesto obdržať ďalšiu pokutu. Nemožno len porovnať
skutkový a zákonný stav, ale je potrebné vyvodiť dôsledky voči zodpovedným osobám za
nezákonný postup. Zároveň požiadala zverejniť výsledky kontroly.
Primátor mesta odpovedal, že všeobecné obvinenia zo strany poslankyne nemajú význam.
Kontroly majú mať vždy preventívny účinok, podávanie podnetov mesto zbytočne
administratívne zaťažuje, sankcie ho len poškodzujú, pričom aj na ÚVO, ktoré mestu uložilo
pokutu, podala podnet neoprávnená osoba. Proces verejného obstarávania je v súčasnosti
veľmi komplikovaný, pri kontrole vždy hrozia sankcie a mesto chce pri každom obstarávaní
prác, tovarov a služieb zabezpečiť spoľahlivých dodávateľov a nie nespoľahlivé firmy a nikdy
zámerne zákon neporušilo.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove hlasovaním správy o výsledku vykonaných kontrol
hlavnou kontrolórkou mesta PhDr. Teréziou Pethőovou vzalo na vedomie.
2.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo a schválilo Plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na I. polrok 2020 a poverilo hlavnú kontrolórku mesta vykonaním
kontrol podľa schváleného Plánu kontrol na I. polrok 2020.
3.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo a schválilo Dodatok č. 2 k Smernici na
zabezpečenie postupu vybavovania sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a
petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien a doplnkov v
podmienkach mesta Sládkovičovo.
4.
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo Dodatok č. 8 k Zásadám odmeňovania
poslancov Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove s účinnosťou od 5.12.2019. V uvedenom
dodatku bola zohľadnená zmena § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, podľa ktorej poslancovi mestského zastupiteľstva, ktorý
vykonáva funkciu zástupcu primátora mesta určuje plat od 01. 02. 2019 primátor mesta a nie
mestské zastupiteľstvo.
5.
Mestské zastupiteľstvo
prerokovalo Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sládkovičovo za školský rok 2018/2019. Poslanci
Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove predložené správy za všetky organizačné zložky
a súčasti Spojenej školy, Školská 1087 Sládkovičovo a za Základnú školu s materskou školou
Sándora Petőfiho s vyučovacím jazykom maďarským – Petőfi Sándor Alapiskola és Óvoda,
Fučíkova 425, Sládkovičovo – Diószeg schválilo.
6.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove 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 10. 05. 2019.
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7.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove 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 10. 05. 2019.
8.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo a vzalo na vedomie Správu hospodárenia
spoločnosti Termálne kúpalisko Vincov les k 30. 09. 2019, preloženú konateľom spoločnosti
Bc. Viktorom Jankom.
9.
Primátor mesta informoval poslancov a ostatných prítomných o možnosti získania finančných
prostriedkov pre mesto od 400 tis.€ do 800 tis. € na vytvorenie centra integrovanej zdravotnej
starostlivosti v Sládkovičove. Projekt by bol realizovaný v poliklinike na Sídl. J. Dalloša, sú
predpísané povinné aktivity, napríklad realizácia stavebných úprav objektu. V rámci projektu
je možnosť získať finančné prostriedky aj na vybavenie ambulancií lekárov rôznymi
zdravotníckymi prístrojmi. Spolufinancovanie mesta je 5 % oprávnených nákladov projektu.
Primátor mesta ďalej uviedol, že spolu s prednostom MsÚ Ing. Gáborom Krommerom začali
komunikovať v Trnavským samosprávnym krajom ohľadom získania lekárov a písomne
oslovili lekárov, ktorí by si v týchto priestoroch mohli zriadiť ambulancie.
Poslanec Alexander Bende uviedol, že najväčším problémom bude získať lekárov, a
zabezpečiť zmluvy so zdravotnými poisťovňami.
Poslanec Ing. Pavol Doval sa informoval na časový harmonogram projektu, primátor
zodpovedal, že niektoré aktivity by boli realizované už v roku 2020.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo a odsúhlasilo realizáciu projektu Centra
integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) s názvom „Centrum integrovanej zdravotnej
starostlivosti v meste Sládkovičovo“ a predloženie projektového zámeru za účelom realizácie
projektu CIZS v rámci výzvy na predkladanie projektových zámerov s kódom IROP-PO2SC212-PZ-2019-13,zabezpečenie povinných služieb CIZS minimálne v nasledovnom
rozsahu: 1 lekár poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých dostupný v
CIZS v rozsahu ekvivalentu plného pracovného úväzku, lekári poskytujúci všeobecnú
ambulantnú starostlivosť pre dospelých dostupní v CIZS minimálne v rozsahu ekvivalentu
polovičného pracovného úväzku, 1 lekár poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre
deti a dorast dostupný v CIZS v rozsahu minimálne v rozsahu ekvivalentu polovičného
pracovného úväzku, 1 lekár poskytujúci špecializovanú ambulantnú starostlivosť v odbore
gynekológia - pôrodníctvo dostupný v CIZS v rozsahu minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,2
pracovného úväzku, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu CIZS vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a
poskytnutého NFP, minimálne vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt
a prípadných neoprávnených výdavkov projektu a zabezpečenie partnerstva v CIZS formou
zmluvy o partnerstve.
10.
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove prerokovali a schválili zrušenie uznesenia
č. 99/MZ-2019 zo dňa 22.10.2019 v nasledovnom znení:
„Mestské zastupiteľstvo
v Sládkovičove schvaľuje zmenu financovania projektu - Žiadosti o NFP na SO
(Sprostredkovateľský orgán) za účelom realizácie projektu s názvom „Rekonštrukcia
bytového domu pre potreby projektu prestupného bývania v meste Sládkovičovo“,
realizovaného v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2018-2, ktorého ciele sú v súlade s platným
programom rozvoja mesta a platným územným plánom mesta nasledovne:
•

zabezpečenie finančných prostriedkov na povinné spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške min. 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt v sume
16.135,13 Eur,
14

•

zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu, predstavujúcich rozdiel
medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu
z rozpočtu mesta, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na
dosiahnutie jeho cieľa v sume 81.020,80 Eur.“

11.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo a schválilo predloženie Žiadosti o NFP na
SO za účelom realizácie projektu s názvom „Rekonštrukcia bytového domu pre potreby
prestupného bývania v meste Sládkovičovo“, realizovaného v rámci výzvy OPLZ-PO6SC611-2018-2, ktorého ciele sú v súlade s platným programom rozvoja mesta a platným
územným plánom mesta, zabezpečenie finančných prostriedkov na povinné
spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške min. 5% z celkových oprávnených
výdavkov na projekt, zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu,
predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými
výdavkami projektu z rozpočtu mesta, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú
nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.
12.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo a schválilo Plán obnovy verejnej
kanalizácie mesta Sládkovičovo na roky 2020-2027, vypracovanej konateľom Vodárenskej
spoločnosti Sládkovičovo spol. s r. o. Sládkovičovo p. Františkom Rumanom.
13.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo a schválilo návrh komisie sociálnej
a bytovej pri MZ v Sládkovičove na pridelenie uvoľneného trojizbového nájomného bytu č.
404/206/12 na Fučíkovej ul. v Sládkovičove po Viliamovi Kriškovi a Eve Kriškovej p.
Kataríne Čanovej, bytom SNP 753/10, 925 21 Sládkovičovo od 1.1.2020 a pridelenie
uvoľneného dvojizbového nájomného bytu č. 405/208/2 na Fučíkovej ul. v Sládkovičove po
Kataríne Čanovej Kristíne Csadiovej, bytom Fučíkova 404/205, 925 21 Sládkovičovo od
1.1.2020.
Pridelenie uvoľneného jednoizbového bytu po p. Kristíne Csadiovej poslanci neodsúhlasili,
nakoľko ani návrh komisie sociálnej a bytovej pri MZ a ani návrh primátora mesta nezískal
nadpolovičnú väčšinu hlasov poslancov MZ.
14.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo žiadosť vedenia BOXING CLUBU
Galanta, ul. Kpt. Nálepku 737, Galanta o poskytnutie finančného príspevku na vydanie
publikácie pri príležitosti 50. výročia založenia klubu - Spomienky na galantský box.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove poskytnutie finančného príspevku žiadateľovi
neschválilo.
15.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo žiadosť špecializovaného zariadenia pre
deti s poruchou autistického spektra Na trati, o. z. , Veterná 6555/24, Trnava o poskytnutie
dotácie z rozpočtu mesta Sládkovičovo vo výške 768 €/rok na hipoterapiu pre dieťa, klienta
tohto zariadenia, s trvalým pobytom v Sládkovičove.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove poskytnutie finančného príspevku žiadateľovi
neschválilo.
16.
Žiadosť spoločnosti KREATIV GA, spol. s r. o. Drevená 888, 924 01 Galanta o pridelenie
mesačného finančného príspevku pre RTV Krea vo výške 300 € za poskytované služby
1.1.2020 do 31.12.2020 mestské zastupiteľstvo odložilo na najbližšie rokovanie mestského
zastupiteľstva.
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19.
Diskusia
Poslanec Ing. Pavol Doval sa informoval, kto spravuje mestský rozhlas a zabezpečuje jeho
údržbu, nakoľko mnoho občanov sa sťažuje na jeho zlé fungovanie.
Zodpovedal primátor, ktorý uviedol, že mestský rozhlas spravujú Technické služby
Sládkovičovo, onedlho bude doriešený problém s mestským rozhlasom optickým káblom.
Poslankyňa JUDr. Alexandra Machanová informovala, že na jeseň t. r. zaviedol
INOVATECH poplatok 10 €/hod. za prenájom Hrajkova, čo je suma porovnateľná
s komerčným prenájmom za kancelárie v tomto objekte.
Primátor uviedol, že priestory Hrajkova v Inkubátore sa v poslednom období začali využívať
na organizovanie osláv, aby rodičia detí po oslave nemali doma neporiadok. Bol priamym
svedkom toho, ako sa v objekte 8-10 ročné deti kolobežkovali. Z uvedených dôvodov vydal
príkaz riaditeľke inkubátora, aby iniciovala rokovanie s kompetentnými zástupcami Hrajkova,
za prítomnosti JUDr. Machanovej a primátora mesta za účelom dosiahnutia dohody
o realizácii takých aktivít, ktoré zodpovedajú poslaniu, na ktoré bolo Hrajkovo zriadené.
Poslankyňa Eva Sudová sa vrátila k interpeláciám, ktoré mala na 11. zasadnutí MZ dňa
18.9.2019, na ktoré jej zaslal písomnú odpoveď primátor mesta.
• Na interpeláciu ohľadom vypracovania zoznamu dlžníkov mesta a ich zverejnenia
v súlade s platnými právnymi predpismi uviedla, že primátor vo svojej odpovedi
vycitoval zákon 563/2009 o správe daní(daňový poriadok), dlžníci neboli zverejnení.
• Na interpeláciu, 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 uviedol, že ho odovzdá do 31.12.2019.
Vzhľadom na to, že do MZ nastúpil aj nový poslanec MZ, navrhla zvolať komisiu na
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta a postupovať podľa
platných právnych predpisov.
• Na interpeláciu ohľadom vyčíslenia všetkých nákladov spojených s činnosťou FK
Slavoj za rok 2018, ktoré platilo mesto uviedla, že dostala vyčerpávajúcu odpoveď.
• Na interpeláciu, kto je zodpovedný za realizáciu verejného obstarávania na meste,
obdržala odpoveď, že obstarávanie zákaziek s nízkou hodnotou vykonáva
zamestnanec MsÚ Sládkovičovo Mgr. Norbert Mészáros, ktorý podklady na ich
realizáciu dostáva od primátora mesta, funkčne je priamo podriadený prednostovi
MsÚ.
• Na interpeláciu, v akom štádiu sú podané projekty mesta na vodozádržné opatrenia,
cyklistický chodník, BRKO a tepelné čerpadlá na VŠ Danubius primátor zodpovedal,
že projekt vodozádržné opatrenia mesto podalo koncom mája 2019, no v čase jeho
podania mesto nemalo súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľnosti, predovšetkým súhlas
SPF (neznámi vlastníci) a jeden vlastník nehnuteľnosti odmietol dať súhlas s
vybudovaním vodozádržných opatrení. Projekt cyklistický chodník je rozpracovaný a
bude odovzdaný koncom októbra 2019. Projekt BRKO (Biologicky rozložiteľný
komunálny odpad) bol odovzdaný koncom roka 2017, v správach rozposlaných
portálom ITMS je označený ako úspešný projekt, no doteraz mesto neobdržalo
oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti tohto projektu. Na projekt „Využitie
geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla v meste Sládkovičovo“ bolo
ukončené opakované verejné obstarávanie a mesto čaká na oznámenie pridelení NFP.
Poslanec Koloman Hrdlica sa informoval na spôsob riešenia komunikácie na Školskej ul.
Navrhované technické riešenie a spôsob realizácie prác objasnil primátor mesta.
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PaeDr. Slávka Kramárová, riaditeľka Spojenej školy, Školská 1087, Sládkovičovo
informovala prítomných o úspešných projektoch, ktoré škola získala a realizovala počas roka
2019, ďalej oboznámila prítomných o práci inkluzívneho tímu, ktorý v škole pracuje.
20.
Záver
Primátor mesta Ing. Anton Szabó poďakoval všetkým prítomným za ich účasť na rokovaní
mestského zastupiteľstva a 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove ukončil.
V Sládkovičove 16.12.2019
Ing. Anton Szabó - primátor mesta

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

Ing. Gábor Krommer- prednosta MsÚ

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

Overovatelia zápisnice:
Alexander Bende

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

Attila Srejner

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

Zapísala: Ing. Gubíniová
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