Zápisnica

z 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, ktoré sa konalo dňa 11.3.2020
o 17.00 hod. v Technologickom inkubátore INOVATECH Sládkovičovo.
Prítomní:
Primátor mesta: Ing. Anton Szabó
Poslanci MZ :
MVDr. Pavol Bartaloš
Ing. Boris Brunner (od 17,07 hod.)
Ing. Pavol Doval
Koloman Hrdlica
Mgr. Edita Katonová
Štefan Lauko
JUDr. Alexandra Machanová
Eva Sudová
Attila Srejner
František Ruman
Agáta Zelinková
Neprítomný poslanec: Alexander Bende – ospravedlnený
Hlavná kontrolórka mesta: PhDr. Terézia Pethőová
Prednosta MsÚ Sládkovičovo: Ing. Gábor Krommer
Ďalej boli prítomní : Viď prezenčná listina
1. Otvorenie
Rokovanie 19.zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove o 17,00 hod.
otvoril primátor mesta Ing. Anton Szabó, ktorý 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 10 poslancov, čo je
nadpolovičná väčšina a mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
Ing. Anton Szabó, primátor mesta, predniesol program 19. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Sládkovičove:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu 19. zasadnutia mestského zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

4.
5.
6.
7.
8.

Interpelácie poslancov
Kontrola plnenia uznesení z 15. MZ, 16.MZ, 17. MZ a 18. MZ
Voľba hlavného kontrolóra mesta Sládkovičovo
Návrh 1. úpravy rozpočtu mesta Sládkovičovo r. 2020
Návrh dodatku č.1/2020 k VZN mesta Sládkovičovo č.80/2012 o nakladaní
s nájomnými bytmi pre občanov
9. Návrh Dodatku č. 4/2020 k VZN mesta Sládkovičovo č. 90/2015 o určení miesta
a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných
školách
10. Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Sládkovičovo za
rok 2019
11. Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2019
12. Voľba prísediacich na Okresný súd v Galante na roky 2020-2024
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Záver
Hlasovaním poslanci schválili program rokovania 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Sládkovičove.
3.
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku určil Ing. Máriu Gubíniovú a za overovateľov zápisnice zo zasadnutia MZ
predsedajúci určil poslancov mestského zastupiteľstva Mgr. Editu Katonovú a Štefana
Lauka.
4.
Interpelácia poslancov
Primátor mesta Ing. Anton Szabó otvoril bod Interpelácie poslancov. V rámci uvedeného
bodu nevystúpil ani jeden poslanec.
5.
Kontrola plnenia uznesení z 15. MZ, 16.MZ, 17. MZ a 18. MZ
Kontrolu plnenia uznesení z 15., 16., 17. a 18. 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.
Voľba hlavného kontrolóra mesta Sládkovičovo
Pred samotnou voľbou hlavného kontrolóra mesta Sládkovičovo poslanci mestského
zastupiteľstva prerokovali a schválili Volebný poriadok pre voľby hlavného kontrolóra mesta
Sládkovičovo na obdobie 2020-2026 s tým variantom, že voľba bude tajná.
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Ďalej Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove schválilo mandátovú komisiu v zložení Agáta
Zelinková – predsedníčka komisie, Eva Sudová a Attila Srejner – členovia komisie.
Úlohou mandátovej komisie bolo organizačne zabezpečovať priebeh voľby, vydať
poslancom hlasovacie lístky a obálky, dozerať na priebeh hlasovania, posúdiť platnosť
odovzdaných hlasovacích lístkov, sčítavať hlasy, ktoré získali jednotliví kandidáti, vyhotoviť
o výsledku tajného hlasovania zápisnicu a výsledky voľby hlavného kontrolóra oznámiť
mestskému zastupiteľstvu. Na zvolenie hlavného kontrolóra mesta Sládkovičovo je podľa
platného zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
hlasov všetkých poslancov MZ, t. j. minimálne 7 platných hlasov. Ak ani jeden z kandidátov
takú väčšinu nezíska, mestské zastupiteľstvo ešte na tomto zasadnutí vykoná druhé kolo
volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole získali najväčší počet hlasov.
V prípade rovnosti hlasov do druhého kola postupujú všetci kandidáti s najvyšším počtom
hlasov. V druhom kole je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov. Pri
rovnosti hlasov v druhom kole sa rozhoduje žrebom.
Na základe posúdenia náležitostí podaných písomných prihlášok kandidátov na hlavného
kontrolóra mesta Sládkovičovo boli na 19. zasadnutie MZ, na ktorom bol jedným z bodov
rokovania voľba hlavného kontrolóra, pozvaní kandidáti na hlavného kontrolóra mesta
Sládkovičovo:
1. Ing. Erika Chudá
2. Ing. Jaroslava Bagiová
3. Ing. Pavol Doval,
ktorí splnili kvalifikačné predpoklady a podmienky pre voľbu hlavného kontrolóra, ktorých
prihlášky spĺňali predpísané náležitosti a obsahovali všetky požadované doklady.
Primátor mesta informoval, že samotnému aktu voľby hlavného kontrolóra bude predchádzať
prezentácia jednotlivých kandidátov v abecednom poradí podľa priezviska a budú mať
možnosť predstaviť poslancom mestského zastupiteľstva svoj zámer, s ktorým kandidujú na
pozíciu hlavného kontrolóra. Ďalej uviedol, že po ukončení prezentácie kandidáta majú
poslanci možnosť položiť im otázky súvisiace s výkonom funkcie hlavného kontrolóra a po
ukončení prezentácie posledného kandidáta sa uskutoční samotný akt voľby hlavného
kontrolóra.
Postupne pred poslancov mestského zastupiteľstva vystúpili jednotliví kandidáti na hlavného
mesta Sládkovičovo – Ing. Jaroslava Bagiová, Ing. Pavol Doval a Ing. Erika Chudá. Vo
svojich vystúpeniach informovali o svojich doterajších pracovných pozíciách, o svojich
skúsenostiach a predstavili vlastné zámery, ktoré by chceli zrealizovať v prípade ich
zvolenia do funkcie. Ing. Pavol Doval poznamenal, že v prípade svojho zvolenia nemôže
nastúpiť do funkcie od 1.5.2020 z dôvodu naplánovanej operácie a doriešenia ukončenia
svojho doterajšieho pracovného pomeru. Poslanci nemali otázky ani na jedného z kandidátov.
Po ukončení prezentácií primátor mesta vyhlásil voľby hlavného kontrolóra. Po
uskutočnenej voľbe a po zosumarizovaní výsledkov voľby, predstúpila predsedníčka
mandátovej komisie Agáta Zelinková, ktorá informovala prítomných o výsledkoch voľby
hlavného kontrolóra.
Mandátová komisia zistila nasledovné výsledky voľby hlavného kontrolóra mesta
Sládkovičovo:
a) počet poslancov MZ zúčastnených na hlasovaní
b) počet vydaných hlasovacích lístkov
c) počet odovzdaných hlasovacích lístkov

11
11
11
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d) počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov
11
e) počet neplatných odovzdaných hlasovacích lístkov 0
f) počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov
1. Bagiová Jaroslava, Ing.
3 hlasy
2. Doval Pavol, Ing.
4 hlasy
3. Chudá Erika, Ing.
4 hlasy
Nakoľko ani jeden z kandidátov nezískal potrebných 7 hlasov na zvolenie, do druhého kola
postúpili dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole získali najviac hlasov – Doval Pavol, Ing.
a Chudá Erika, Ing.
Predsedajúci Ing. Anton Szabó uviedol, že po 10 minútovej prestávka bude nasledovať 2.kolo
voľby. Po jeho uskutočnení a po zosumarizovaní výsledkov 2. kola voľby hlavného
kontrolóra predsedníčka mandátovej komisie poslankyňa Agáta Zelinková informovala
prítomných o výsledkoch 2. kola voľby:
a ) počet poslancov MZ zúčastnených na hlasovaní
11
b) počet vydaných hlasovacích lístkov
11
c) počet odovzdaných hlasovacích lístkov
11
d) počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov
11
e) počet neplatných odovzdaných hlasovacích lístkov
0
f) počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:
1. Doval Pavol, Ing.
2. Chudá Erika, Ing.

7 hlasov
4 hlasy

Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove v zmysle § 11 ods.4, písm. j), § 18 ods.1) a § 18a
ods.5) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvolilo do funkcie hlavného kontrolóra mesta Sládkovičovo Ing. Pavla Dovala, s dňom
nástupu do práce od 01.05.2020, resp. podľa dohody na funkčné obdobie 6 rokov.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove mu určilo plat vo výške podľa § 18c ods.1 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nasledovne :
Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR v roku 2019: 1 092,00 €.
Koeficient podľa § 18c ods. 1 písm. e):
1,82 násobok
Plat spolu:
1 987,44 €
Zaokrúhlene:
1 988,00 €
Vystúpil poslanec Ing. Boris Brunner, ktorý spochybnil regulárnosť 2. kola voľby.
Uviedol, že druhé kolo nebolo riadne vyhlásené, voľby boli schválené ako tajné, no poniektorí
poslanci sa počas prestávky medzi 1. a 2. kolom na chodbe bavili o kandidátoch. Ing. Boris
Brunner uviedol, že zvažuje podanie na okresnú prokuratúru.
7.
Návrh 1. úpravy rozpočtu mesta Sládkovičovo r. 2020
Primátor mesta uviedol, že návrh 1. úpravy rozpočtu mesta na rok 2020 bol prerokovaný na
konzultácii poslancov dňa 24.2.2020, a bol zverejnený na pripomienkovanie.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove hlasovaním schválilo1. úpravu rozpočtu mesta
Sládkovičovo v r. 2020 navýšením príjmovej i výdajovej časti rozpočtu vo výške 287 617 €
nasledovne:
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R2020
Bežné príjmy
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej
111003 samospráve
Daňové príjmy- dane z príjmov, dane z majetku
Transfery v rámci ver.správy-zo štátneho
312001 rozpočtu-školstvo
Tuzemské bežné granty a transfery
Bežné príjmy spolu:
Kapitálové príjmy
MŠ Budovateľská - materiálno-technické
332001 vybavenie
Kapitálové príjmy spolu:
Finančné operácie
Prevod účelových fin. prostriedkov z
453000 predchádzajúcich rokov
Príjmové finančné operácie spolu:
Rozpočtové príjmy spolu:
Bežné výdavky
06.2.0 Údržba a výsadba stromov
09.0
Prenesené komp.-Spoj. šk - transfer
09.0
Prenesené komp.-ZŠSP svvjm - transfer
Modernizácia odborných učební Spojená
09.0
škola
Bežné výdavky spolu:
Kapitálové výdavky
04.5.1 Rekonštrukcia chodníkov, spevnené plochy
Projektová dokumentácia na investičné
06.2.0 akcie
06.2.0 Nákup kamier - prevencia kriminality
Materiálno-technické vybavenie MŠ
09.0
Budovateľská
Modernizácia odborných učební Spojená
09.0
škola
Kapitálové výdavky spolu:
Výdavkové finančné operácie
Rozpočtové výdavky spolu:

1. úprava

UR2020

2 256 000
2 768 193

33 435 2 289 435
33 435 2 801 628

778 725
1 048 280
4 368 878

116 246 894 971
116 246 1 164 526
149 681 4 518 559

0
9 000

0
20 000
4 397 878
0
578 725
200 000
81 989
3 972 878

5 213
5 213

5 213
14 213

132 723 132 723
132 723 152 723
287 617 4 685 495
115 973
104 924
11 322

115 973
683 649
211 322

0
-81 989
4
123
108
150 230

0

16 750

16 750

15 000
9 000

28 500
2 798

43 500
11 798

0

7 350

7 350

0
312 000

81 989
137 387

81 989
449 387

4 397 878

287 617 4 685 495

8.
Návrh dodatku č.1/2020 k VZN mesta Sládkovičovo č.80/2012 o nakladaní s nájomnými
bytmi pre občanov
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo a schválilo Dodatok č.1/2020 k
Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Sládkovičovo č. 80/2012 o nakladaní s nájomnými
bytmi pre občanov.
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9.
Návrh Dodatku č. 4/2020 k VZN mesta Sládkovičovo č. 90/2015 o určení miesta a času
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo a schválilo Dodatok č. 4/2020 k
Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Sládkovičovo č. 90/2015 o určení miesta a času
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách. Termíny zápisu
na školský rok 2020/2021 v jednotlivých školách sú určené nasledovne:
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo:
16. apríla 2020 (vo štvrtok) v čase od 13,00 hod. do 18,00 hod.
17. apríla 2020 (v piatok) v čase od 13,00 hod. do 18,00 hod.
Základná škola s materskou školou Sándora Petőfiho s vyučovacím jazykom
maďarským – Petőfi Sándor Alapiskola és Óvoda, Richterova 1171, Sládkovičovo –
Diószeg :
16. apríla 2020 (vo štvrtok) v čase od 13,00 hod. do 17,00 hod.
17. apríla 2020 (v piatok) v čase od 08,00 hod. do 13,00 hod.
10.
Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Sládkovičovo za rok 2019
Ročnú správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Sládkovičovo za rok 2019
poslanci MZ obdržali písomne. Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo a vzalo
na vedomie uvedenú správu, ktorú predložila hlavná kontrolórka mesta PhDr. Teréziou
Pethőová.
11.
Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2019
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo a vzalo na vedomie
• Správu o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2019 v zmysle zákona
č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení
neskorších predpisov
• Správu o výsledku kontroly zrušenia neziskovej organizácie Poliklinika Sládkovičovo,
n.o. v likvidácii
• Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove za roky
2014 - 2020, ktoré boli alebo sú v štádiu plnenia a sledovania
predloženú hlavnou kontrolórkou mesta PhDr. Teréziou Pethőovou.
Poslankyňa Eva Sudová uviedla, že Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského
zastupiteľstva v Sládkovičove za roky
2014 – 2020 je veľmi obsiahla a poslanci ju
neobdržali v dostatočnom časovom predstihu, aby si ju mohli dôkladne naštudovať.
PhDr. Terézia Pethőová uviedla, že niektoré uznesenia v tejto správe sa týkajú rovnakej veci,
a preto sa opakujú. Bude potrebné jednotlivé uznesenia vyselektovať a v prípade
opodstatnenosti, napr. ak bol mestským zastupiteľstvom odsúhlasený odpredaj majetku
a žiadateľ následne neprejavil záujem o podpísanie kúpnej zmluvy, podať návrh na zrušenie
takýchto uznesení.
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12.
Voľba prísediacich na Okresný súd v Galante na roky 2020-2024
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo návrh kandidátov na prísediadich a
zvolilo nasledovných prísediacich v zmysle § 140 ods.1 zák. č. 385/2000 Z.z. o sudcoch
a prísediacich pre Okresný súd v Galante na obdobie rokov 2020–2024:
Ing. Mária Gubíniová
Mgr. Erika Križanová.
Okresný súd v Galante vydal k navrhnutým kandidátom písomné stanovisko zo dňa
11.3.2020, ktorým súhlasil so zvolením uvedených kandidátok s tým, že po schválení
uvedených kandidátok mestským zastupiteľstvom zvoleným prísediacim vydá osvedčenie
o zvolení a následne zvolené prísediace zložia sľub do rúk predsedu Okresného súdu v
Galante.
13.
Rôzne
 Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove schválilo zverejňovanie správ z ukončených
kontrol hlavného kontrolóra.
 Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo a schválilo uzatvorenie zmluvy
o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec,
uzatvorenú medzi Slovenským pozemkovým fondom, Búdková 36, Bratislava
a Mestom Sládkovičovo, Fučíkova ul. č. 329, Sládkovičovo. Predmetom zmluvy je
bezodplatný prevod vlastníctva k pozemku parcela KN C p.č. 3363/5, druh pozemku
ovocný sad vo výmere 848 m2, ktorý sa nachádza v k.ú. Sládkovičovo, obec
Sládkovičovo, okres Galanta, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 3636 vo
vlastníctve Slovenskej republiky v správe prevodcu v celosti.
 Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove poverilo poslankyňu mestského zastupiteľstva
p. Evu Sudovú oprávnením prijímať vyhlásenia o uzavretí manželstva pred matričným
úradom.
 Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo a schválilo Štatút Klubu seniorov
v Sládkovičove.
 Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo a schválilo Darovaciu zmluvu
o prevode majetku neziskovej organizácie Poliklinika Sládkovičovo, n.o. v likvidácii,
J. Dalloša 1354, 925 21 Sládkovičovo.
14.
Diskusia
 Ing. Pavol Doval poďakoval poslancom mestského zastupiteľstva za prejavenú dôveru
pri voľbe kontrolóra a uviedol, že sa bude zodpovedne plniť úlohy, ktoré vyplývajú
zo zákona o obecnom zriadení.
 Hlavná kontrolórka mesta PhDr. Terézia Pethőová, ktorej funkčné obdobie skončí 30.
apríla 2020, poďakovala primátorovi mesta, súčasným a aj prechádzajúcim poslancom
za ich spoluprácu, novozvolenému hlavnému kontrolórovi mesta popriala veľa
pracovných úspechov.
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 Vystúpil poslanec MZ Koloman Hrdlica, ktorý uviedol, že nedostal písomnú odpoveď
na jeho interpeláciu ohľadom stanoviska mesta o nedodržaní zmluvných termínov na
práce – príjazd do spojenej školy, zateplenie MŠ Budovateľská a oprava zábradlia na
Košútskej ulici.
Na vznesenú pripomienku poslanca zodpovedal primátor mesta, ktorý vysvetlil a
odôvodnil príčiny vzniknutého časového sklzu. Odporučil, aby p. poslanec prišiel na
mesto, ktoré mu poskytne všetky relevantné doklady a informácie.
 Poslanec MVDr. Pavol Bartaloš poprosil, aby mesto zakúpilo digitálne hlasovacie
zariadenie pre poslancov. Ďalej odporučil, aby v prípade výstavby novej materskej
školy súčasnú budovu na Fučíkovej ulici, v ktorej je škôlka, mesto nezbúralo, ale
využilo ju na iné účely, napríklad na klub dôchodcov.
Primátor zodpovedal, že mesto plánuje zakúpiť elektronické hlasovacie zariadenie
a výstavba novej materskej školy sa plánuje v areáli Spojenej školy na Školskej,
o využití súčasnej budovy škôlky sa včas rozhodne.
 Poslankyňa JUDr. Alexandra Machanová sa informovala o plánovaných opravách
miestnych komunikácií v meste, konkrétne Poľnej ul. a či sa tam neplánuje vybudovať
parkovisko. Ďalej uviedla, že na facebooku sa objavili informácie, že sa začalo s
prípravou skate parku.
Primátor zodpovedal, že po preverení skutkového stavu bude postačujúca oprava
polovice Poľnej cesty. Výstavba nových 30 parkovacích miest sa plánuje na Sídl. J.
Dalloša a v ostatných lokalitách sa bude realizovať postupne, podľa finančných
možností mesta. Príprava skate parku v areáli spojenej školy sa skutočne začala,
návrh bol odkonzultovaný so školou a boli s ním spokojní. Zhruba do jedného mesiaca
by mala byť spracovaná projektová dokumentácia, a je reálny predpoklad, že v máji
by sa mohlo začať s jeho realizáciou.
 Poslanec Štefan Lauko poďakoval PhDr. Terézii Pethőovej za jej prácu vo funkcii
hlavnej kontrolórky, uviedol, že mu bolo cťou s ňou spolupracovať a vo svojej práci
nastavila vysokú latku.
 Peter Šramo sa informoval na aktuálny stav projektu cyklistický chodník a položil
otázku, čo sa v najbližšom období plánuje realizovať na Termálnom kúpalisku Vincov
les.
Primátor mesta zodpovedal, že projekt na cyklistický chodník bol riadiacim orgánom
schválený, finančné prostriedky na realizáciu projektu už boli poukázané na účet
mesta. V súčasnosti sa pripravuje verejné obstarávanie, ktoré bude zverejnené vo
Vestníku verejného obstarávania. Na TK Vincov les sa plánujú nevyhnutné práce
v rozsahu cca 45 000 €, ktoré schvália poslanci MZ (návrh je napr. na úpravu vstupu,
opravu strojovne, na studňu, výstavbu tobogánu, vypúšťanie a napúšťanie detského
a kľudového bazéna).
 Primátor informoval prítomných o zasadnutí krízového štábu mesta Sládkovičovo
z dôvodu epidémie koronavírusu a o opatreniach, ktoré mesto vykonalo. Poprosil
obyvateľov mesta, aby dodržiavali pokyny vydané príslušnými kompetentnými
inštitúciami.
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15.Záver
Primátor mesta Ing. Anton Szabó poďakoval všetkým prítomným za ich účasť na rokovaní
mestského zastupiteľstva a 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove ukončil.
V Sládkovičove 23.03.2020

Ing. Anton Szabó - primátor mesta

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

Ing. Gábor Krommer- prednosta MsÚ

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

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Edita Katonová

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

Štefan Lauko

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

Zapísala: Ing. Gubíniová
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