Zápisnica

z 22.mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, ktoré sa
konalo dňa 22.7.2020 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
Koloman Hrdlica
Štefan Lauko
František Ruman
PhDr. PaedDr.Attila Takács
Neprítomní poslanci:
Mgr. Edita Katonová– ospravedlnená
JUDr. Alexandra Machanová– ospravedlnená
Attila Srejner– ospravedlnený
Eva Sudová– ospravedlnená
Agáta Zelinková– ospravedlnená
Hlavný kontrolór mesta: Ing. Pavol Doval – ospravedlnený
Prednosta MsÚ Sládkovičovo: Ing. Gábor Krommer
Ďalej boli prítomní : Viď prezenčná listina
1. Otvorenie
Rokovanie 22. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove o 17,05
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 6 poslancov, čo nie je
nadpolovičná väčšina a mestské zastupiteľstvo nie uznášaniaschopné.
Poslanec mestského zastupiteľstva Alexander Bende oznámil meškanie cca
15. minút a do jeho príchodu primátor vyhlásil prestávku. O 17, 20 hod. sa
na rokovanie dostavil poslanec Alexander Bende a predsedajúci oboznámil
prítomných, že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
Ing. Anton Szabó, primátor mesta, predniesol program 22. mimoriadneho
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Schválenie programu 22. mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Interpelácie poslancov

5. Prerokovanie bezplatného prevodu nehnuteľností zo Slovenského pozemkového
fondu na realizáciu verejno-prospešnej stavby „Kanalizácia a ČOV,
Sládkovičovo, Nový Dvor“
6. Pridelenie uvoľnených nájomných bytov na Sídl. Stred
7. Odpredaj majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
8. Diskusia
9. Záver
Vzhľadom na skutočnosť, že na odpredaj majetku mesta z dôvodu hodného osobitného
zreteľa je potrebné jeho odsúhlasenie 3/5 väčšinou všetkých poslancov MZ, teda 8 poslancov,
na tomto zasadnutí sa o odpredaji nebude rokovať. Na otázku predsedajúceho, či majú
poslanci návrh na zmenu, resp. doplnenie navrhnutého programu neboli predložené žiadne
návrhy. Hlasovaním poslanci schválili program rokovania 22. mimoriadneho 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 PhDr. PaedDr. Attilu Takácsa a
MVDr. Pavla Bartaloša.
4.
Interpelácia poslancov
Primátor mesta Ing. Anton Szabó otvoril bod Interpelácie poslancov. V rámci uvedeného
bodu nevystúpil ani jeden poslanec.
5.
Prerokovanie bezplatného prevodu nehnuteľností zo Slovenského pozemkového fondu
na realizáciu verejno-prospešnej stavby „Kanalizácia a ČOV, Sládkovičovo, Nový Dvor“
Primátor mesta oboznámil poslancov MZ s dôvodom zvolania 22. mimoriadneho zasadnutia
mestského zastupiteľstva. Uviedol, že poslanci MZ už v marci 2020 schválili uznesenie
týkajúce sa projektu mesta „Kanalizácia a ČOV, Sládkovičovo, Nový Dvor“. Uznesením č.
155/MZ-2020 odsúhlasili uzatvorenie zmluvy medzi mestom a Slovenským pozemkovým
fondom o bezplatnom prevode vlastníctva pozemkov, na ktorom bude stáť samotná stavba
ČOV, no poskytovateľ nenávratného finančného príspevku vyžaduje, aby mesto malo
vysporiadaný aj pozemok pod miestnou komunikáciou, parcelu vo výmere cca 6 000 m2,
ktorá je vlastníctvom Slovenského pozemkového fondu.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove jednohlasne schválilo zmluvu o bezplatnom prevode
uvedenej nehnuteľnosti v celkovej výmere 5948 m2, ktorá je vo vlastníctve Slovenského
pozemkového fondu. Jedná sa o parcelu č. 3364/1, zastavaná plocha vo výmere5.948 m2,
vedenej na LV 1980 k. ú. Sládkovičovo, na ktorej bude realizovaná verejno-prospešná stavba
„Kanalizácia a ČOV, Sládkovičovo, Nový Dvor“, časť Kanalizácia.
6.
Pridelenie uvoľnených nájomných bytov na Sídl. Stred
Predsedajúci informoval prítomných, že dňa 15.7.2020 sa uskutočnilo rokovanie komisie
sociálnej a bytovej pri MZ, ktorá po prerokovaní navrhla prideliť uvoľnený jednoizbový
nájomný byt na Fučíkovej ul. č. 405/207, byt č.19 v Sládkovičove po Denise Nagyovej
Kataríne Reindlovej, bytom Školská 152/7, Sládkovičovo od 01.08.2020 na dobu určitú – na
jeden rok.
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Ďalej Komisia sociálna a bytovej pri MZ v Sládkovičove odporučila prideliť bezbariérový
trojizbového nájomný byt na Fučíkovej ul. č. 404/206, byt č. 4v Sládkovičove po Mariánovi
Szilágyim Ivete Lukovičovej, bytom Sládkovičovo od 01.09.2020 na dobu určitú – na jeden
rok. Poslanci jednohlasne schválili pridelenie uvoľnených nájomných bytov podľa návrhu
komisie sociálnej a bytovej pri MZ.
7.
Diskusia
Poslanec MVDr. Pavol Bartaloš uviedol, že sa naňho obracajú občania s otázkami ohľadom
objasnenia spôsobu, ako reálne funguje vybavenie zľavy na vstup do TK Vincov les.
Na vznesenú otázku zodpovedal primátor mesta. Uviedol, že pôvodne vydané preukazy na
uplatnenie zľavy pre občanov Sládkovičova mali platnosť 5 rokov. V súčasnosti sa tieto
vymieňajú, resp. vydávajú sa nové, s QR kódom, ktoré sú platné na dobu 1 rok. Občan, ktorý
vlastní pôvodný preukaz, sa ním preukáže pri vstupe na kúpalisko, personál mu starý preukaz
odoberie, a obratom mu ho vymení za nový s QR kódom. Ak nemá preukaz na zľavu,
preukáže sa občianskym preukazom a zľavový preukaz s QR kódom mu na počkanie
vystavia.
Prednosta MsÚ v Sládkovičove doplnil, že nové preukazy na zľavu pre občanov mesta, teda
pre tých, ktorí ho doteraz nemali vystavený, stratili ho, alebo ich platnosť uplynula, sú
vydávané na Mestskom úrade v Sládkovičove. Doteraz bolo vystavených 130 nových
preukazov. Informácia o spôsobe vydávania, resp. výmeny zľavových preukazov na termálne
kúpalisko bola zverejnená na stránke mesta a v Živote v Sládkovičove.
8.Záver
Primátor mesta Ing. Anton Szabó poďakoval všetkým prítomným za ich účasť na rokovaní
mestského zastupiteľstva a 22. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Sládkovičove o 17,42 hod. ukončil.
V Sládkovičove 24.07.2020
Ing. Anton Szabó - primátor mesta

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

Ing. Gábor Krommer- prednosta MsÚ

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

Overovatelia zápisnice:
PhDr. PaedDrAttila Takács

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

MVDr. Pavol Bartaloš

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

Zapísala: Ing. Mária Gubíniová
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