Zápisnica

zo 17. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, ktoré sa
konalo dňa 08.01.2020 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
Mgr. Edita Katonová
Štefan Lauko
JUDr. Alexandra Machanová
Eva Sudová
Attila Srejner
František Ruman
Agáta Zelinková
Neprítomný poslanec: Koloman Hrdlica– ospravedlnený
Hlavná kontrolórka mesta: PhDr. Terézia Pethőová
Prednosta MsÚ Sládkovičovo: Ing.Gábor Krommer
Ďalej boli prítomní : Viď prezenčná listina
1. Otvorenie
Rokovanie 17. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove
otvoril o 17,10 hod. primátor mesta Ing. Anton Szabó. Vyzval prítomných, aby si minútou
ticha uctili pamiatku zosnulého Arpáda Dömötöra, ktorý bol v minulosti poslancom
Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove a aj v tomto volebnom období bol členom
športovej komisie pri MZ.
Následne privítal prítomných a konštatoval, že:
- všetci poslanci MZ boli včas pozvaní pozvánkou, ktorá obsahovala
program, čas a miesto rokovania,
- z celkového počtu 12 poslancov je prítomných 8 poslancov, čo je
nadpolovičná väčšina a mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
- o 17,15 hod. sa do rokovacej sály dostavili už pred 17,00 hod.
zaprezentovaní poslanci Agáta Zelinková a Štefan Lauko, ako aj poslanec
Alexander Bende.

2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
Ing. Anton Szabó, primátor mesta predniesol program 17. mimoriadneho
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Schválenie programu17. mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Interpelácie poslancov
Prerokovanie projektového zámeru „CIZS - Centrum integrovanej zdravotnej
starostlivosti“
6. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
7. Prerokovanie výšky NFP z rozpočtu mesta pre mesto Prešov
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver

Po prečítaní programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove primátor mesta
upresnil, že v predmetom bode 5 rokovania je problematika vyčlenenia finančných
prostriedkov z rozpočtu mesta na vypracovanie a dodanie architektonickej štúdie
a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie pre plánovaný projekt Centrum
integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Sládkovičovo. Realizáciu projektu a
predloženie projektového zámeru za účelom realizácie projektu v rámci výzvy na
predkladanie projektových zámerov poslanci už odsúhlasili na 15. zasadnutí MZ.
Poslankyňa MZ Eva Sudová položila otázku, či nie je potrebné pred schvaľovaním vykonať
1. úpravu rozpočtu mesta r.2020 a poukázala na skutočnosť, že tento projekt a jeho
financovanie nebol prerokovaný vo finančnej, sociálnej a ani v komisii výstavby pri MZ.
Primátor mesta uviedol, že pri spracovaní rozpočtu mesto nevedelo, koľko finančných
prostriedkov je potrebných na uvedený účel vyčleniť, mesto postupuje obvyklým spôsobom,
fakturácia za vypracovanie a dodanie architektonickej štúdie a projektovej dokumentácie pre
stavebné povolenie prác bude až v apríli 2020, resp. v máji, pričom do tej doby bude
vykonaná úprava rozpočtu mesta.
Následne primátor oslovil poslancov, či majú návrhy na zmenu programu. Keďže neodzneli
žiadne návrhy, dal o programe rokovania hlasovať. Prítomní poslanci MZ hlasovaním
predložený program rokovania 17. mimoriadneho zasadnutia MZ schválili.
3.
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku určil Ing. Máriu Gubíniovú a za overovateľov zápisnice zo zasadnutia MZ
predsedajúci určil poslancov mestského zastupiteľstva Františka Rumana a Agátu
Zelinkovú.
4.
Interpelácia poslancov
Primátor mesta Ing. Anton Szabó otvoril bod Interpelácie poslancov. Prihlásil sa poslanec
MVDr. Pavol Bartaloš, ktorý chcel interpelovať ohľadom Centra integrovanej zdravotnej
starostlivosti v meste Sládkovičovo.
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Primátor mesta uviedol, že je to bod rokovania mestského zastupiteľstva, takže so svojim
príspevkom môže poslanec vystúpiť v diskusii k tomuto bodu.
5.
Prerokovanie projektového zámeru „CIZS - Centrum integrovanej zdravotnej
starostlivosti
Primátor mesta informoval poslancov a ostatných prítomných o skutočnosti, že dňa
23.10.2019 bola vyhlásená výzva Operačného programu Integrovaný regionálny operačný
program na predkladanie projektových zámerov s kódom IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13,
v rámci OP IROP 2014-2020, na základe ktorej mesto dňa 11.11.2019 zverejnilo na svojej
webovej stránke informáciu o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej
starostlivosti v meste Sládkovičovo. Dňa 4.12.2019 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. Mesto v snahe získať
finančné prostriedky na realizáciu tohto projektu komunikovalo s pracovníkmi odboru
zdravotníctva Trnavského samosprávneho kraja, s kompetentným zamestnancom Ministerstva
zdravotníctva SR, s lekármi, ktorí v súčasnosti v priestoroch zdravotného strediska na Sídl. J.
Dalloša ordinujú, ako aj s potencionálnymi všeobecnými lekármi a špecialistami, v snahe
zistiť ich názory a pripomienky k projektu a splniť podmienky na poskytnutie nenávratného
finančného príspevku. Primátor mesta informoval prítomných, že cieľom projektu je
modernizovať zdravotnícku infraštruktúru v našom meste, zvýšiť kvalitu zdravotníckych
a sociálnych služieb, pričom projekt zahŕňa 6 hlavných aktivít a to prístavbu a rekonštrukciu
objektu, obstaranie technického vybavenia objektu, obstaranie zdravotníckej techniky pre
lekárov, obstaranie IKT techniky, zabezpečenie rezervačného systému ako aj potrebné
energetické aktivity na zníženie spotreby energie. Uviedol, že mesto má reálnu šancu získať
nenávratné finančné prostriedky na realizáciu projektu.
V súčasnosti je projekt v štádiu vypracovanej architektonickej štúdie, no k žiadosti
o poskytnutie NFP je potrebná podrobná realizačná projektová dokumentácia na stavebné
povolenie. Vysúťažená cena diela úspešného uchádzača verejného obstarávania verejným
obstarávateľom (zákazka s nízkou hodnotou) na vypracovanie a dodanie architektonickej
štúdie a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na uvedený projekt bola vo výške
28 500 EUR.
V diskusii k tomuto bodu programu mali poslanci mestského zastupiteľstva k informáciám
podaným primátorom a k obdržaným písomným materiálom k projektu Centrum integrovanej
zdravotnej starostlivosti v meste Sládkovičovo nasledovné otázky a pripomienky:
• Ing. Pavol Doval sa informoval, aký je rozdiel medzi výzvou z roku 2018 a výzvou
z októbra 2019. Poukázal aj na skutočnosť, že financovanie PD nebolo prerokované
vo finančnej komisii, suma 28 500 € za PD je vysoká a v prípade schválenia projektu
je podľa jeho názoru značné riziko jeho udržateľnosti.
• Ing. Lauko uviedol, že po obdržaní relevantných písomných materiálov k projektu
tieto konzultoval s primátorom a prednostom MsÚ. Verí, že stavebne je mesto
schopné projekt realizovať, no ak nedokáže zabezpečiť zazmluvnených lekárov,
úspešnosť projektu je ohrozená. Cena za vypracovanie kompletnej PD je vysoká, no
ako oprávnený náklad sa mestu vráti. Je dôležité, aby lekári mali uzatvorené zmluvy
so zdravotnými poisťovňami, aby objekt po prestavbe nezostal prázdny.
• JUDr. Alexandra Machanová položila otázku, či mesto má garanciu, že zdravotné
poisťovne zazmluvnia ďalšieho všeobecného lekára, keď pre Sládkovičovo sú už
zazmluvnení traja všeobecní lekári.
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•

•

Alexander Bende uviedol, že bude ťažké splniť podmienky výzvy, nakoľko nie je
problém zohnať lekára, ale zabezpečiť jeho kapitáciu a je otázne, ako bude projekt
fungovať ekonomicky. Uviedol, že je to náročný projekt, ktorý presiahne toto volebné
obdobie poslancov a je potrebné o ňom podrobne
diskutovať. Poukázal na
skutočnosť, že predmetom rokovania 17. mimoriadneho zasadnutia MZ je, či poslanci
odsúhlasia finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu na projekt CISZ.
MVDr. Pavol Bartaloš uviedol, že si podrobne preštudoval všetky podklady a opis
projektu, všetky výzvou určené podmienky, merateľné ukazovatele, personálne
zabezpečenie atď. Zaujímalo ho, či ešte raz bude mestské zastupiteľstvo hlasovať
o projekte, ak bude mesto úspešné, či NFP prijme, alebo nie. Ak mesto bude
akceptovať riziká, verí v udržateľnosť tohto projektu.
Eva Sudová sa informovala, kde bolo zverejnené verejné obstarávanie na
vypracovanie PD; či mesto môže uzatvoriť zmluvu, ak na financovanie predmetu
obstarávania nemá v rozpočte schválené finančné prostriedky. Uviedla, že mesto
nedokázalo personálne obsadiť mestskú polikliniku a preto jej bol odňatý štatút
polikliniky, a aj v súčasnosti sú v nej prázdne ordinácie.

Na všetky vznesené otázky a pripomienky zodpovedal primátor mesta. Okrem iného uviedol,
že vo výzve z roku 2018 nebolo Sládkovičovo uvedené ako oprávnený žiadateľ, v roku 2019
však je už mesto Sládkovičovo ako oprávnený žiadateľ NFP uvedené. Koncom decembra
2019 bol odovzdaný projektový zámer, termín predloženia projektu je apríl 2020. K projektu
bude potrebné doložiť aj kompletnú projektovú dokumentáciu, a je pomerne málo času na jej
spracovanie. Bolo zrealizované verejné obstarávanie, suma 28 500€ je výsledkom toto
obstarávania. Primátor mesta poukázal na skutočnosť, že je reálna šanca prostredníctvom
tohto projektu zvýšiť úroveň zdravotnej starostlivosti obyvateľov. Nie je spokojný s tým, že
všeobecný lekár pre našich občanov ordinuje v Galante. V priestoroch zdravotníckeho
zariadenia bude vytvorené aj kvalitné zázemie pre opatrovateľskú službu, ktorú je mesto
povinné zo zákona poskytovať, čo je taktiež veľkým pozitívom projektu. Uviedol, že na
webovej stránke Asociácie súkromných lekárov je zavádzajúca informácia o sankcionovaní
lekárov v prípade zapojenia sa do projektu CISZ, a písomne požiadal asociáciu o skorigovania
takéhoto zavádzajúceho stanoviska.
Primátor mesta poprosil na zasadnutí MZ prítomnú Ing. Jaroslavu Bagiovú, ktorá je krajskou
riaditeľkou Všeobecnej zdravotnej poisťovne v Trnave, aby informovala o postupe pri
zazmluvňovaní lekárov. Ing. Bagiová uviedla, že všeobecný lekár musí mať kapitovaného
minimálne jedného poistenca a zdravotná poisťovňa ho zazmluvní, no aby bol lekár
rentabilný, mal by mať cca 1500 poistencov. Problém je vo všeobecnosti s lekármišpecialistami, ktorých je akútny nedostatok na celom Slovensku.
Primátor uviedol, že minimálne personálne požiadavky na chod a plnenie účelu CIZS sú vo
výzve stanovené v rozsahu ekvivalentu pracovného úväzku 0,5pediatra,0,5 gynekológa a 1,5
lekára poskytujúceho všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých. Mesto má veľkú
šancu získať na projekt Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Sládkovičovo
nenávratné finančné prostriedky, pri každom jednom projekte hrozí určitý stupeň rizika, ale
mesto je pripravené splniť požadované podmienky tohto projektu, naplniť hodnoty všetkých
merateľných ukazovateľov a dosiahnuť udržateľnosť projektu. Predloženie spracovanej
projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je od žiadateľa požadované pri každom
investičnom projekte. Vyjadril presvedčenie, že ide o projekt, ciele ktorého sa mestu podarí
naplniť a výsledkom po jeho realizácii bude výrazné zvýšenie kvality a efektivity
poskytovaných zdravotných a sociálnych služieb pre obyvateľov mesta ako aj pre lekárov. Ak
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poslanci odsúhlasia financovanie tohto projektu, bude vykonaná úprava rozpočtu mesta
a úhrada finančných prostriedkov bude vykonaná až po tejto úprave. Poliklinika
Sládkovičovo, n.o. bola založená a riadne prevádzkovaná podľa požiadaviek implementačnej
agentúry v čase prípravy a realizácie projektu. Nie je pravdou, že jej bol odňatý štatút
polikliniky, len jej prevádzkovanie po uplynutí monitorovacieho obdobia ako neziskovej
organizácie bolo neopodstatnené a mesto samo iniciovalo a odsúhlasilo likvidáciu takejto
formy fungovania polikliniky.
O personálnom obsadení plánovaných nových ambulancií a o rokovaniach s potencionálnymi
lekármi informoval prednosta MsÚ Ing. Gábor Krommer. Uviedol, že lekárka s atestáciou
všeobecný lekár pre dospelých, rehabilitačný lekár a ortopéd prejavili reálny záujem otvoriť si
ambulanciu v priestoroch nášho zdravotného strediska.
Po ukončení diskusie k tomuto bodu rokovania Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove
hlasovaním schválilo uzatvorenie zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom verejného
obstarávania na vypracovanie a dodanie architektonickej štúdie a projektovej dokumentácie
pre stavebné povolenie, ktoré bude zamerané na rekonštrukciu a prístavbu jestvujúcej budovy
polikliniky pre plánovaný projekt s názvom „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti
(CIZS) v meste Sládkovičovo“ v celkovej sume 28.500 EUR.
6.
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Primátor mesta informoval prítomných, že funkčné obdobie hlavnej kontrolórky mesta
PhDr. Terézie Pethőovej uplynie 30.4.2020. Podľa platnej legislatívy mestské zastupiteľstvo
v zákonom stanovenej lehote vyhlási voľbu hlavného kontrolóra tak, aby sa táto uskutočnila
v lehote 60 dní pred uplynutím funkčného obdobia hlavného kontrolóra.
Primátor mesta ďalej uviedol, že uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra mesta
Sládkovičovo musí spĺňať kvalifikačné predpoklady – ukončené minimálne úplné stredné
vzdelanie, musí byť bezúhonný a zákonom je stanovená nezlučiteľnosť funkcie hlavného
kontrolóra s funkciou uvedenou v §18 ods.2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Ďalšími predpokladmi, ktoré budú výhodou pre uchádzača, ale nie sú podmienkou pre účasť
vo voľbe, je prax vo verejnej správe, počítačové znalosti a odborné znalosti ako je napríklad
znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa činnosti územnej samosprávy
a jej hospodárenia. Vyhlásená voľba bude zverejnená na úradnej tabuli mesta ako aj na
webovom sídle mesta Sládkovičovo, pričom v nej budú uvedené všetky relevantné informácie
súlade so schváleným uznesením mestského zastupiteľstva.
Poslanec Bende navrhol, aby v požiadavkách na vzdelanie bolo požadované od uchádzača na
funkciu hlavného kontrolóra mesta vysokoškolské vzdelanie.
Hlavná kontrolórka PhDr. Terézia Pethőová uviedla, že je nad rámec zákona o obecnom
zriadení požadovať od uchádzača na hlavného kontrolóra vysokoškolské vzdelanie, toto by
mohlo byť napadnuté ako nezákonné.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove hlasovaním jednohlasne schválilo uznesenie
č.140/MZ-2020, ktorým vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra mesta Sládkovičovo, ktorá sa
uskutoční
11. marca 2020 o 17,00 hod. v rokovacej sále TI INOVATECH v rámci zasadnutia mestského
zastupiteľstva v Sládkovičove.
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7.
Prerokovanie výšky NFP z rozpočtu mesta pre mesto Prešov
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove prerokovali a jednohlasne schválili
poskytnutie finančnej výpomoci vo výške 1 000 EUR z rozpočtu mesta Sládkovičovo pre
mesto Prešov na pomoc osobám postihnutých mimoriadnou udalosťou a na odstránenie
následkov v súvislosti s výbuchom plynu v bytovom dome na Mukačevskej ul. č.7 dňa
06.12.2019.

8.
Rôzne
V tomto bode programu vystúpila poslankyňa MZ Eva Sudová, ktorá sa zaujímala o spôsob
informovania občanov mesta v prípade podobnej tragédie, ako sa stala v Prešove.
Zodpovedal primátor mesta, ktorý uviedol, že v prípade vzniku mimoriadnej situácie
a udalosti v meste, pri vyhlásení výnimočného stavu, núdzového stavu je kompetentný podľa
platných právnych predpisov preberať správy a hlásenia primátor mesta a vedúci štábu
civilnej obrany PhDr. PaedDr. Attila Takács. Celú agendu civilnej obrany v meste
zabezpečuje odborne spôsobilá osoba externe, mesto má spracované plány, podľa ktorých by
v prípade vzniku takejto udalosti postupovalo.
9.
Diskusia
Poslanec Štefan Lauko tlmočil kritické pripomienky občanov k neprofesionalite účinkujúcich
na akcii Mikuláš, komisia kultúry by sa mala zaujímať o kvalitu a efekt takýchto akcií.
Primátor uviedol, že program a účinkujúcich na podobné akcie treba objednávať od
osvedčených agentúr.
Poslankyňa JUDr. Alexandra Machanová sa informovala, kedy budú ukončené práce
realizácie príjazdu do školy na Školskej ul.
Primátor zodpovedal, že na budúci týždeň by mal dodávateľ prác pristúpiť k ich realizácii.
Poslankyňa Eva Sudová poukázala na nedodržiavanie §6 zákona č.211/2002 o slobodnom
prístupe k informáciám zo strany mesta, nakoľko na webe mesta nie sú zverejnené jednotlivé
čísla Života v Sládkovičovo v maďarskom jazyku.
Róbert Hrdlica poukázal na neukončenú opravu sochy pred súkromnou strednou školou,
ktorá je prekrytá sieťou, schádzajú sa tu bezdomovci, konzumujú alkohol, je tam veľký
neporiadok. Primátor mesta objasnil pretrvávajúce problémy pri zabezpečení subdodávateľov
na opravu sochy a uviedol, že s pokračovaním prác sa počíta v marci 2020.
Arpád Klokner vo svojom diskusnom príspevku poukázal na zlý stav chodníkov na Dánoši
a na Abrahámskej ul. a požiadal o ich opravu.
Primátor mesta uviedol, že v rozpočte mesta 2020 sú vyčlenené finančné prostriedky na
opravu ciest a miestnych komunikácií, ktoré je potrebné účelne použiť. V meste je viac ulíc
a lokalít, kde je potrebné vykonať takéto opravy.
Poslanec Štefan Lauko, ako predseda komisie výstavby pri MZ, informoval, že komisia sa
podrobne problematikou stanovenia priority opráv chodníkov, ciest a parkovísk v meste
zaoberala, materiál predloží na rokovanie mestského zastupiteľstva.
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Poslanec Ing. Boris Brunner uviedol, že v niektorých častiach Dánoša chodník vôbec nie je,
chodci musia prejsť na cestu, čo z hľadiska ich bezpečnosti je neprípustné.
Poslankyňa Edita Katonová požiadala doplniť zoznam aj o opravu chodníkov na Dánoši.
Tibor Myslík položil otázku, kto bude financovať prevádzkové náklady budovy zdravotného
strediska, ak bude projekt mesta úspešný, mesto alebo jednotliví lekári ?
Primátor mesta uviedol, že aj v súčasnosti, mesto všetky príjmy z prenájmu nebytových
priestorov polikliniky investuje späť do tejto budovy, teda príjmy sú rovnaké ako výdavky.
V súčasnosti očakáva vyčíslenie hospodárenia tohto subjektu za predchádzajúci rok. Náklady
na energie si lekári platia v skutočnej výške, tieto nie je možné ani v budúcnosti znižovať.
Poslanec Alexander Bende poznamenal, že jednotliví poskytovatelia zdravotnej starostlivosti
v poliklinike za prenájom priestorov neplatia komerčné nájomné, ale znížené.
10.
Záver
Primátor mesta Ing. Anton Szabó poďakoval všetkým prítomným za ich účasť na rokovaní
mestského zastupiteľstva a 17. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Sládkovičove ukončil.
V Sládkovičove 16.01.2020
Ing. Anton Szabó - primátor mesta

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

Ing. Gábor Krommer- prednosta MsÚ

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

Overovatelia zápisnice:
Agáta Zelinková

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

František Ruman

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

Zapísala: Ing. Gubíniová
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