Zápisnica
z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, ktoré sa konalo dňa 17.6.2020
o 17.00 hod. v Technologickom inkubátore INOVATECH Sládkovičovo.
Prítomní:
Primátor mesta: Ing. Anton Szabó
Poslanci MZ :
1. MVDr. Pavol Bartaloš
2. Alexander Bende
3. Ing. Boris Brunner
4. Koloman Hrdlica
5. Mgr. Edita Katonová
6. Štefan Lauko
7. JUDr. Alexandra Machanová
8. František Ruman
9. Attila Srejner
10. Eva Sudová
11. PhDr. PaedDr. Attila Takács
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 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove o 17,10 hod. otvoril
primátor mesta Ing. Anton Szabó, ktorý privítal prítomných a konštatoval, ţe:
- všetci poslanci MZ boli včas pozvaní pozvánkou, ktorá obsahovala
program, čas a miesto rokovania,
- z celkového počtu 12 poslancov je prítomných 11 poslancov, čo je
nadpolovičná väčšina a mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
Ing. Anton Szabó, primátor mesta predniesol návrh programu 20. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Sládkovičove.
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Schválenie programu 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na
uvoľnený mandát, zmeny v komisiách pri MZ a v dozorných radách
5. Interpelácie poslancov
6. Záverečný účet mesta za rok 2019
7. Návrh 2. úpravy rozpočtu mesta Sládkovičovo r. 2020

8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver
Poslanci MZ nemali pripomienky ani návrhy na zmenu programu rokovania a hlasovaním
schválili program rokovania 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove.
3. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Predsedajúci za zapisovateľku určil Katarínu Víghovú a za overovateľov zápisnice zo
zasadnutia MZ poslancov mestského zastupiteľstva Alexandra Bendeho a Ing. Borisa
Brunnera.
4. Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na uvoľnený
mandát, zmeny v komisiách pri MZ a v dozorných radách
Na základe skutočnosti, ţe Ing. Pavol Doval bol 11.3.2020 zvolený za hlavného kontrolóra
mesta a následne sa písomne vzdal mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva
v Sládkovičove k 14.5.2020 a podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov mu zanikol mandát poslanca mestského zastupiteľstva.
Na uvoľnený mandát poslanca nastúpil dňa 19.5.2020 ako prvý náhradník PhDr. PaedDr.
Attila Takács, ktorý v uvedený deň zloţil zákonom predpísaný sľub poslanca mestského
zastupiteľstva a od primátora mesta obdrţal osvedčenie o zvolení za poslanca Mestského
zastupiteľstva v Sládkovičove.
V dôsledku tejto zmeny v poslaneckom zbore Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove zvolilo
poslankyňu Agátu Zelinkovú za podpredsedníčku Komisie sociálnej a bytovej pri Mestskom
zastupiteľstve v Sládkovičove a PhDr. PaedDr. Attilu Takácsa za člena Komisie finančnej pri
Mestskom zastupiteľstve v Sládkovičove. Zároveň poslanec PhDr. PaedDr. Attila Takács bol
zvolený namiesto Ing. Pavla Dovala za člena do dozornej rady Vodárenská spoločnosť
Sládkovičovo, spol. s r. o., do dozornej rady Technické sluţby Sládkovičovo, spol. s r. o. a do
dozornej rady Termálne kúpalisko Vincov les, s r. o.
Ďalej primátor mesta informoval, ţe Ing. Jaroslava Bagiová a Mgr. Ivany Vavríková sa vzdali
členstva vo Finančnej komisii pri Mestskom zastupiteľstve v Sládkovičove. Na základe
návrhu poslankyne MZ Mgr. Edity Katonovej poslanci mestského zastupiteľstva zvolili za
členku tejto komisie Mgr. Evu Miklosovú.
5. Interpelácia poslancov
 Ako prvý v bode interpelácia poslancov vystúpil poslanec Alexander Bende. Uviedol,
ţe neodporúča, aby sa poslanci na tomto zasadnutí MZ zaoberali problematikou
obstarania zmeny územného plánu mesta, nakoľko nemajú k dispozícii relevantné
podklady.
 Poslankyňa Eva Sudová interpelovala, ţe poslanec Koloman Hrdlica neobdrţal
sľúbenú písomnú odpoveď od primátora na jeho interpeláciu z predchádzajúceho
zasadnutia MZ (zábradlie na Košútskej ul. a realizácia vstupu do Spojenej školy,
Školská 1087, Sládkovičovo) a ďalej interpelovala, aké je v súčasnosti personálne
obsadenie Mestskej polície v Sládkovičove.
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Na znesenú interpeláciu zodpovedal primátor mesta. Uviedol, ţe na interpeláciu Kolomana
Hrdlicu zodpovie dodatočne, nakoľko uţ má k dispozícii relevantné poklady.
Na interpeláciu ohľadom Mestskej polície Sládkovičovo primátor uviedol, ţe Mgr. Reviľák
dal výpoveď, v súčasnosti má mestská polícia dvoch členov. Uviedol, ţe uţ dlhodobo nie je
spokojný s prácou mestskej polície, najmä p. Vargu, a uvaţuje, ţe navrhne zrušenie mestskej
polície.
6. Záverečný účet mesta
Vzhľadom na skutočnosť, ţe hlavný kontrolór mesta je PN, pred prerokovaním záverečného
účtu mesta Sládkovičovo za rok 2019 v mestskom zastupiteľstve predloţil svoje stanovisko
k záverečnému účtu v súlade s § 18f, ods.1, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov písomne. Konštatoval v ňom, ţe predloţený návrh
záverečného účtu mesta za rok 2019 bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách a odporučil poslancom mestského zastupiteľstva schváliť
celoročné hospodárenie mesta Sládkovičovo za rok 2019 bez výhrad.
Primátor mesta uviedol, ţe v roku 2019 neboli zrealizované všetky naplánované investície a aj
z toho dôvodu je vysoký prebytok hospodárenia. Na otázku poslanca Bendeho, z čoho vznikol
prebytok rozpočtu, zodpovedal primátor mesta.
K záverečnému účtu mesta vystúpila poslankyňa Eva Sudová, ktorá uviedla, ţe nepodporí
schválenie záverečného účtu mesta, nakoľko neboli zrealizované niektoré veci, ktoré poslanci
schválili v rozpočte na rok 2019, resp. v jeho jednotlivých úpravách. Mesto síce
nehospodárilo zle, avšak podľa jej vyjadrenia nevyvinulo maximálne úsilie na realizáciu
naplánovaných a schválených poloţiek rozpočtu.
Vedúca finančného odboru MsÚ Sládkovičovo Mgr. Katarína Krommerová uviedla, ţe
záverečný účet bol prerokovaný vo finančnej komisii pri MZ ako i na konzultácii poslancov,
a neboli vznesené ţiadne pripomienky k predmetnému materiálu.
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove hlasovaním vzali na vedomie stanovisko
hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu za rok 2019 a schválili celoročné
hospodárenie mesta Sládkovičovo za rok 2019 bez výhrad. Zároveň ďalším hlasovaním
odsúhlasili pouţitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške pouţitie prebytku
rozpočtového hospodárenia za rok 2019 vo výške 146 938,70 Eur na tvorbu rezervného
fondu.
Následne Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo a vzalo na vedomie
 Účtovnú závierku a Správu o hospodárskom výsledku spoločnosti Vodárenská
spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r. o. za rok 2019;
 Účtovnú závierku a Správu o hospodárskom výsledku spoločnosti Technické sluţby
Sládkovičovo, spol. s r. o. za rok 2019;
 Účtovnú závierku a Správu o hospodárskom výsledku spoločnosti Termálne kúpalisko
Vincov les, s. r. o. za rok 2019.
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7. Návrh 2. úpravy rozpočtu mesta Sládkovičovo r. 2020
Primátor mesta uviedol, ţe návrh 2. úpravy rozpočtu mesta na rok 2020 bol prerokovaný
s poslancami na konzultácii poslancov dňa 27.5.2020. Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove
po pripomienkovaní hlasovaním schválilo 2. úpravu rozpočtu mesta Sládkovičovo v r. 2020
navýšením príjmovej i výdajovej časti rozpočtu vo výške 2 876 629 €. Poloţky, ktoré boli
predmetom úpravy sú obsiahnuté v uznesení č. 167/MZ-2020.
8. Rôzne
1.
Poskytnutie dotácie pre Stolnotenisový oddiel TJ Slavoj Sládkovičovo
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo a následne hlasovaním odsúhlasilo návrh
Komisie kultúry pri Mestskom zastupiteľstve v Sládkovičove a Komisie športu pri Mestskom
zastupiteľstve v Sládkovičove na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sládkovičovo na rok
2020 vo výške 4700 Eur na celoročnú činnosť oddielu pre Stolnotenisový oddiel TJ Slavoj
Sládkovičovo, ktoré vykonáva činnosť v zmysle § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a zároveň spĺňa podmienky Všeobecného záväzného
nariadenia mesta Sládkovičovo č. 100/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.
2.
Vyuţitie geotermálnej energie s pouţitím tepelného čerpadla
Primátor mesta informoval o projekte „Vyuţitie geotermálnej energie s pouţitím tepelného
čerpadla“ Uviedol, ţe je predpoklad 50% úspory pri vykurovaní budovy v areály Spojenej
školy. Realizáciu tohto projektu podporila aj komisia výstavby pri Mestskom zastupiteľstve
v Sládkovičove, o čom informoval jej predseda poslanec Štefan Lauko. Poslanci Mestského
zastupiteľstva v Sládkovičove hlasovaním odsúhlasili predloţenie ţiadosti mesta
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu tohto , ktorý mesto podáva
v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC411-2018-41, ktorého ciele sú v súlade s platným územným
plánom obce a platným programov rozvoja obce, zabezpečenie realizácie projektu v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci a zabezpečenie finančných prostriedkov na
spolufinancovanie realizovaného projektu zo strany ţiadateľa z rozpočtu mesta vo výške
24 181,25 €, t. j. 5% sumy celkových oprávnených výdavkov vo výške 483 624,88 €.
3.
Odpustenie nájomného Poliklinika
JUDr. Alexandra Machanová uviedla, ţe mesto prenajíma aj iné nebytové priestory, nielen v
Poliklinike a ostatným mesto pre Covid neodpustilo nájomné, čo nie je spravodlivé. Primátor
mesta vysvetlil návrh na odpustenie nájomného pre nájomcov v Poliklinike z dôvodu budúcej
spolupráce pripravovaného projektu CIZS ako i z dôvodu dobrej spolupráce s nájomcami
nebytových priestorov Polikliniky.
Vo veci ţiadosti fy Arena Galanta, s.r.o. o prerušenie nájomného za predajné priestory
primátor informoval, ţe po obdrţaní odpovede od Mesta Sládkovičovo, bolo nájomné
uhradené v celej sume.
Poslanec Alexander Bende navrhol zníţenie nájomného nasledovne: za mesiac apríl 50% a za
máj 20%.
Pôvodnú sumu 5.600 €, ktorá bola vyčíslená v rozpočte mesta, vedúca finančného oddelenia
MsÚ, Mgr. Katarína Krommerová, upraví na sumu 1.306 € a rozdiel presunie do poloţky
úprava ciest.
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4.
Petícia proti výstavbe materskej školy v areáli spojenej školy
Dňa 27. mája 2020 bola na Mestský úrad v Sládkovičove v mene p. Pavla Macuru, ako
zástupcu petičného výboru doručená „Petícia proti umiestneniu stavby Materskej školy
v areáli Spojenej školy, Školská 1087, Sládkovičovo“, adresovaná Mestskému zastupiteľstvu
v Sládkovičove, ktorú podpísalo 57 občanov. Dôvodom doručenej petície je nesúhlas
s plánovaným umiestnením výstavby materskej školy v uvedenej lokalite. V petícii občania
v súvislosti s plánovanou výstavbou namietali problém s dopravnou situáciou na prístupovej
komunikácii Školská ul., s parkovaním motorových vozidiel, vyslovili obavu zo zhoršenia
kvality bývania ako i o bezpečnosť a ochranu majetku obyvateľov bývajúcich v bytovom
dome č. 1090, ktorá sa nachádza v areáli školy. Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove
predmetnú petíciu prerokovalo.
Primátor mesta uviedol, ţe na výstavu novej materskej školy v areáli Spojenej školy je
dostatočne veľký priestor, vypracované projekty boli príslušnými inštitúciami odsúhlasené
a skonštatoval, ţe námietky občanov podpísaných v predloţenej petícií nie sú opodstatnené.
Poslanec Štefan Lauko sa vyjadril, ţe pre Sládkovičovo je výstavba materskej školy v tejto
lokalite najlepším riešením je potrebné, aby vyuţilo šancu na získanie finančných
prostriedkov z fondov Európskej únie na výstavbu moderného predškolského zariadenia
adekvátnu potrebám 21. storočia.
Poslanec Ing. Boris Brunner skonštatoval, ţe nevidel zo strany mesta konkrétny projekt,
ţiadne návrhy, náčrty a pod. Poloţil otázku, či bola vykonaná analýza, či suma NFP, ktorá
poskytnutá, , bude dostačujúca na realizáciu projektu.
Primátor vysvetlil, ţe výstavba novej materskej školy s kapacitou 60 detí je pre mesto
výborná šanca, ako zabezpečiť do budúcnosti dostatok miest v materských školách v meste.
Poslanec Bende súhlasil s primátorom a uviedol, ţe nevyuţiť takúto šancu by bola chyba,
lebo pôrodnosť sa zvyšuje a ak bude v meste dostatok školských zariadení, pre ľudí bude
mesto atraktívnejšie.
Poslankyňa Mgr. Katonová Edita sa vyjadrila, ţe bola vykonaná miestna obhliadka materskej
školy na Fučíkovej ulici, ktorá potvrdila, ţe táto škôlka je vo veľmi zlom technickom stave. Je
nevyhnutné, aby sa mesto pripravilo na to, ţe uţ onedlho bude povinné predškolské,
predprimárne vzdelávanie detí. Výstavbou materskej školy na Školskej ul. spĺňa mesto
podmienku marginalizovaného okruhu.
K obsahu petície sa vyjadril p. Pavol Macura, predkladateľ a zástupca petičného výboru.
Vysvetlil, ţe petícia bola koncipovaná ako vyjadrenie názoru ľudí ktorý sú tam podpísaný.
Uviedol, ţe petícia nie je nátlak, konfrontácia, ale je reakciou na nedostatok informácií
o tomto projekte. Primátor prisľúbil osobné prerokovanie s obyvateľmi nasledujúci deň po
mestskom zastupiteľstve.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove a po prešetrení pripomienok a poţiadaviek
o umiestnení stavby mestské zastupiteľstvo petíciu vzalo na vedomie a poverilo primátora
mesta oznámiť výsledok zástupcovi petičného výboru v zákonom stanovenej lehote.
5.
Permanentky – zrušenie zľavy na vstupnom TK Vincov les
Primátor mesta na základe rozhodnutia dozornej rady TKVL navrhol zrušenie zliav na TK VL
Sládkovičovo. Poslanci MVDr. Pavol Bartaloš a Alevander Bende s takýmto návrhom
nesúhlasili a vyjadrili sa, ţe TK Vincov les je pre občanov mesta a zľava 50% by pre našich
občanov mala ostať. Poslanci hlasovaním rozhodli o ponechaní 50% zľavy zo vstupného pre
obyvateľov mesta Sládkovičovo.
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6.
Zriadenie vecného bremena a ţiadosť o odpredaj priľahlých pozemkov bytový dom
č.340
Mestské zastupiteľstvo schválilo zriadenie vecného bremena „in rem“ v prospech
kaţdodobého vlastníka oprávneného pozemku spočívajúce neobmedzenom práve vstupu,
prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a
mechanizmami v celom rozsahu cez zaťaţený pozemok
parcela č. 3113/1, parcela č. 3105/1 a parcela č. 3104 nesúhlasilo s odpredajom priľahlých
pozemkov na základe ţiadosti vlastníkov nehnuteľností v bytovom dome Fučíkova 340
v zmysle zákona SNR č. 182/1993 Zb. a zákona 138/1991 Zb. za cenu 3,32 Eur/m2.
K ţiadosti p. Feješa o odkúpenie pozemkov poslanci zaujali stanovisko, ţe ju budú riešiť aţ
po vyhotovení geometrického plánu.
7.
Ţiadosť J&J Properties na výstavbu čerpacej stanice
Poslanci prerokovali ţiadosť J&J Properties na výstavbu čerpacej stanice. Primátor mesta sa
vyjadril, ţe neodporúča výstavbu v tejto lokalite. Poslanec Lauko uviedol, ţe takéto
podnikateľské zámery musia byť prerokované na Komisii výstavby pri MZ ešte pred
rokovaním o ţiadosti v mestskom zastupiteľstve.
8.
Ţiadosť o odkúpenie pozemkov
Ţiadosť Ľudovíta Gála a manţelky Kataríny Gálovej podanej dňa 04.06.2020 o odkúpenie
pozemkov s parc. číslom 2453/2 a 2454/2 v k.ú. Sládkovičovo poslanci schválili zámer
odpredaja majetku mesta Sládkovičovo z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9 a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za kúpnu
cenu 20 €/m2.
9.
Ţiadosť o úhradu škody
Dňa 14.05.2020 bola Mestskému úradu Sládkovičovo doručená opakovaná výzva v právnej
veci p. Tomáša Grundmanna na úhradu škody spôsobenú náletovým stromom, ktorý vyrástol
na susednom mestskom pozemku, cca 3 metre od hranice pozemku a podľa vyjadrenia
poškodeného poškodil kanalizáciu. Advokátka Beáta Kováčová ţiada náhradu škody
spôsobenú týmto stromom vo výške 3.013,48 €. Primátor sa vyjadril, ţe poţadovaná suma je
nadhodnotená, oprávnený znalec poslal vyjadrenie, ţe koreňový systém ide, len keď je tam
vlhkosť. Ţiadosť bola zamietnutá, vyčíslená suma za poškodenie je privysoká.
10.
Výzva na usporiadanie vzájomných vzťahov
Imrich Lengyelfalusy ml. vystúpil s návrhom rokovať ohľadom ním doručenej Výzvy na
usporiadanie vzájomných vzťahov. Návrh zo strany mesta na vyhlásenie verejnej obchodnej
súťaţe je pre neho riziková, nakoľko mu hrozí strata budovy a navrhol prerokovať
problematiku vysporiadania vzájomných vzťahov na samostatnom rokovaní.
Primátor mesta sa vyjadril, ţe mesto môţe odpredať pozemok len na základe verejnej
obchodnej súťaţe a zdôraznil, ţe je potrebný znalecký posudok. Problém je potrebné doriešiť
tak, aby neboli výhrady ani zo strany štátnej polície vo vyuţití okolitých pozemkov.
9. Diskusia
V diskusii poslankyňa Eva Sudová pripomenula kontrolu verejného obstarávania z roku 2018,
vyčíslenú pokutu pre mesto súvisiacu s kontrolou a doţadovala sa informácií o úhrade
a zosobnení zodpovednému pracovníkovi mestského úradu. Primátor mesta vysvetlil dôvod
vystavenej pokuty. Uviedol, ţe mesto postupne dalo opraviť cesty, zlúčili sa zákazky, ale na
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rôznych uliciach a v rôznom čase. Niekto dal proti takémuto postupu mesta podnet na Úrad
pre verejné obstarávanie na prešetrenie, odvolanie mesta úrad zamietol a uloţil mu pokutu.
Uloţenú pokutu mi niektorí poslanci chceli zosobniť, ale primátorovi podľa zákona nemôţe
byť zosobnená pokuta, zamestnancovi zodpovednému za pochybenie môţe byť zosobnená
pokuta do výšky dvoch mesačných platov. Poslankyňa Eva Sudová ďalej poukázala na
nezverejnené verejné obstarávania mesta.
10. Záver
Primátor mesta Ing. Anton Szabó poďakoval všetkým prítomným za ich účasť na rokovaní
mestského zastupiteľstva a 20 zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove ukončil.

V Sládkovičove 29.06.2020
Ing. Anton Szabó - primátor mesta

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

Ing. Gábor Krommer – prednosta

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

Overovatelia zápisnice:
Alexander Bende

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

Ing. Boris Brunner

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

Zapísala: Víghová Katarína

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