Zápisnica

z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, ktoré sa konalo dňa
13.1.2019 o 17.00 hod. v Technologickom inkubátore INOVATECH Sládkovičovo.
Prítomní:
Primátor mesta: Ing. Anton Szabó
Poslanci MZ :
1. MVDr. Pavol Bartaloš
2. Ing. Boris Brunner
3. Koloman Hrdlica
4. Mgr. Edita Katonová
5. Ing. Gábor Krommer
6. Štefan Lauko
7. JUDr. Alexandra Machanová
8. František Ruman
9. Attila Srejner
10. Eva Sudová
11. Agáta Zelinková
Ospravedlnený:

Ing. Pavol Doval

Hlavná kontrolórka mesta: PhDr. Terézia Pethőová
Prednostka MsÚ:

Mgr. Katarína Štefunková

Ďalej boli prítomní : Viď prezenčná listina
1. a 2.

Otvorenie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

Rokovanie 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove otvoril o 17, 00 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 11 poslancov, čo je
nadpolovičná väčšina a mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné,
- za overovateľov zápisnice zo zasadnutia MZ predsedajúci určil poslancov
Ing. Borisa Brunnera a JUDr. Alexandru Machanovú.
Následne primátor predniesol prítomným program 3. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Sládkovičove:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
3. Interpelácia poslancov

4. Kontrola plnenia uznesení
5. Poverenie zástupcu primátora mesta
6. Návrh na zmenu komisií mestského zastupiteľstva a voľba členov komisií
7. Návrh rozpočtu mesta Sládkovičovo na roky 2019 -2021
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver

3.
Interpelácia poslancov
V bode interpelácia poslancov vystúpili nasledovní poslanci mestského zastupiteľstva:
Poslanec Štefan Lauko tlmočil požiadavky, ktoré vzišli zo zasadnutia Rady školy pri
Spojenej škole, Školská 1087, Sládkovičovo ohľadom vybudovania parkoviska pred budovou
základnej školy, opravy plota za telocvičňou v areáli školy a zabezpečenia výsadby zelene
v areáli základnej školy, pričom uviedol, že škola vo vlastnej réžii už čiastočne realizovala
úpravu a výsadbu drevín v areáli školy.
JUDr. Machanová v súvislosti s vybudovaním parkovísk pred školou požiadala vytvoriť
bezpečný prechod pre deti idúce peši do školy.
Primátor mesta zodpovedal, že mesto bude pokračovať vo výsadbe zelene, na jeseň bude
zrealizovaná náhradná výsadba mestských areálov, medzi ktoré samozrejme patrí aj areál
školy. Uviedol, že mesto plánuje vytvoriť cca 15 parkovacích miest pred spojenou školou. Na
budúci týždeň má dohodnuté stretnutie s príslušníkmi Dopravného inšpektorátu v Galante,
ktorí prídu preveriť prechody pre chodcov a dopravné značenie v meste a pri tejto príležitosti
ich poprosí o vykonanie obhliadky priestranstva, kde sa majú zriadiť parkovacie miesta pri
škole a požiada ich o poskytnutie odbornej pomoci akým spôsobom to bude najoptimálnejšie.
Koloman Hrdlica interpeloval, prečo na webovej stránke mesta doteraz nie sú zverejnené
faktúry za mesiace november a december 2018. Zároveň požiadal, či je možné rozpočítať
spotrebu energií podľa jednotlivých mestských budov. Primátor uviedol, že vznesenú
interpeláciu poslanca preverí a zabezpečí nápravu.
MVDr. Pavol Bartaloš vo svojej interpelácii navrhol z dôvodu prehľadnosti a presnosti
zaznamenávania hlasovania poslancov na zasadnutiach mestského zastupiteľstva zakúpiť
a používať na rokovaniach elektronické hlasovacie zariadenie. Ďalej poukázal na skutočnosť,
že bol zrušený mestský ples z dôvodu nezáujmu, podľa jeho vyjadrenia to bolo preto, že
absentuje symbióza medzi mestom a občanmi, je na zamyslenie, kde sa stala chyba.
Primátor mesta na interpeláciu poslanca uviedol, že účasť na plese je príležitosť a nie
povinnosť, no na budúci rok mesto skôr začne s prípravou plesu, aby bol úspešný.
Poslankyňa Eva Sudová interpelovala, že naďalej sú zverejnené na webe mesta zmluvy bez
príloh a podala návrh, aby sa uskutočnilo jednodňové školenie poslancov mestského
zastupiteľstva.

Primátor mesta uviedol, že mesto pre poslancov objednalo odbornú literatúru, v ktorej sú
obsiahnuté základné informácie, a v prípade záujmu poslancov postačí školenie v rozsahu 3
hodín.

4.
Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove
vykonala hlavná kontrolórka mesta PhDr. Teréziou Pethőová. Mestské zastupiteľstvo
kontrolu plnenia uznesení vzalo na vedomie.
5.
Poverenie zástupcu primátora mesta
Primátor mesta informoval, že v súlade s § 13 b) ods. 1 zákonom SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení poveril svojim zastupovaním poslanca mestského zastupiteľstva Ing.
Borisa Brunnera. Stručne uviedol argumenty, kvôli ktorým si za zástupcu primátora vybral
práve Ing. Borisa Brunnera a vyslovil presvedčenie o dobrej vzájomnej spolupráci v prospech
mesta. Poslanci mestského zastupiteľstva v Sládkovičove určenie zástupcu primátora mesta
vzali na vedomie.
6.
Návrh na zmenu komisií mestského zastupiteľstva a voľba členov komisií
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove odsúhlasilo rozčlenenie Komisie kultúry a športu na
dve komisie a to Komisiu kultúry a na Komisiu športu a zároveň zrušilo časť uznesenia
č.6/MZ-2018 zo dňa 19.12.2018, prijatého na 2. zasadnutí MZ, v ktorom mestské
zastupiteľstvo schválilo predsedu, podpredsedu a zapisovateľa Komisie kultúry a športu pri
MZ.
Primátor mesta prečítal návrh na obsadenie jednotlivých komisií – predsedov, podpredsedov,
členov a zapisovateľov :
Komisia finančná
predseda: Ing. Gábor Krommer
podpredseda: MVDr. Pavol Bartaloš
Ing. Pavol Doval
Ing. Ladislav Piši
Ing. Jaroslava Bagiová
Ing. Erika Chudá
Ing. Zuzana Sudová
Mgr. Ivana Vavríková
Ing. Mária Hejná
zapisovateľka: Mgr. Adriana Bolechová
Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia
predseda: Štefan Lauko
podpredseda: František Ruman
MVDr. Pavol Bartaloš
Michal Pethő

Mgr. Róbert Varga
Mgr. Matúš Machan
Peter Lauko
Ing. Igor Horváth
Mgr. Karin Kovácsová
Miroslav Čulák
Peter Šramo
zapisovateľka: Ildikó Botló
Komisia školstva
predseda: Mgr. Edita Katonová
podpredseda: JUDr. Alexandra Machanová
Koloman Hrdlica
Mgr. Melinda Srejnerová
Mgr. Elena Wittenbergerová
Emil Laššú
Mgr. Adriana Slováková
Mgr. Gabriela Dórová
Mgr. Mariana Kramárová
Ida Józsová
Mgr. Erika Križanová
zapisovateľka: Adriana Skukáleková
Komisia kultúry
predseda: Eva Sudová
podpredseda: Attila Srejner
Mgr. Gabriela Chládeková
Bc. Martina Slahučková
Alexander Vígh
Anna Pokorná
Ján Krommer ml.
Mária Matlohová
Zapisovateľka: Ing. Zuzana Červenková
Komisia športu:
predseda: Koloman Hrdlica
podpredseda: Eva Sudová
PaedDr., PhDr. Attila Takács
Miroslav Halaši
Bohuslav Németh
Milan Maglócky
Roman Sabler
Peter Szalay
Ing. Viliam Kurinec
Štefan Józsa
Arpád Dömötör
Zapisovateľ: Mgr. Norbert Mészáros

Komisia sociálna a bytová
predseda: Ing. Boris Brunner
podpredseda: Ing. Pavol Doval
Ing. Gábor Krommer
Agáta Zelinková
Ing. Andrea Brodanská
Ing. Andrea Brunnerová
Mária Gáspárová
Lórant Talamon
Albert Sárközi
Ján Németh
zapisovateľka: Mgr. Silvia Michaleková
Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
predseda: Agáta Zelinková
podpredseda: Attila Srejner
Ing. Boris Brunner
Eva Sudová
Poslanci mestského zastupiteľstvo obsadenie jednotlivých komisií jednohlasne schválili.
Primátor mesta požiadal predsedov komisií, aby v čo najskoršom termíne zvolali zasadnutia
komisií.
7
Návrh rozpočtu mesta Sládkovičovo na roky 2019 -2021
Pred prerokovaním návrhu rozpočtu mesta Sládkovičovo na rok 2019 a viacročného rozpočtu
na roky 2020-2021 k predloženému návrhu predniesla svoje stanovisko hlavná kontrolórka
mesta PhDr. Terézia Pethőová. Hlavná kontrolórka uviedla, že doplnila svoje pôvodne
spracované stanovisko k návrhu rozpočtu mesta, ktoré predniesla na 2. zasadnutí M, nakoľko
na 2. zasadnutí MZ poslanci požadovali upraviť niektoré rozpočtované položky.
Vo svojom doplnenom
stanovisku konštatovala, že mesto od 1.1.2019 hospodári
v rozpočtovom provizóriu. Predložený návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami mesta Sládkovičovo, je
spracovaný v požadovanej štruktúre a dostatočnom rozsahu, boli doň zapracované
pripomienky a návrhy poslancov a primátora mesta, upravený rozpočet bol zverejnený tak,
ako to ukladajú príslušné právne predpisy a odporučila ho mestskému zastupiteľstvu schváliť.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove stanovisko hlavného kontrolóra mesta k Návrhu
rozpočtu mesta Sládkovičovo na rok 2019 a viacročného rozpočtu na roky 2020-2021 vzalo
na vedomie.
Primátor mesta uviedol, že kapitálové výdavky na jednotlivé investičné akcie sú v rozpočte
uvedené orientačne, v prípade potreby môžu byť doplnené , resp. upravené v jednotlivých
úpravách rozpočtu v priebehu roka, ktoré odsúhlasujú poslanci MZ. Rozpočet je živý materiál
a už ku dňu konania 3. zasadnutia MZ je zrejmé, že bude vyšší príjem z podielových daní
o cca 90 tis, čo v čase vypracovania rozpočtu nebolo známe. Primátor mesta ďalej oboznámil
prítomných s prioritnými investíciami – rekonštrukcia detského bazéna na TK V. les,
pripojenie MŠ Budovateľská na verejnú kanalizáciu, revitalizácia parku, zateplenie
mestských budov, budovanie cyklistického chodníka a detských ihrísk. Ďalej uviedol, že
v rozpočte je objem finančných prostriedkov na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta na rok

2019 v jednom balíku a tento bude potrebné rozdeliť organizáciám vykonávajúcim kultúrnu,
športovú a verejnoprospešnú činnosť s tým, že návrh na rozdelenie finančných prostriedkov
pre jednotlivé subjekty musí byť pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve
prerokovaný v príslušných komisiách MZ. Primátor mesta odporučil poslancom predložený
návrhu rozpočtu mesta Sládkovičovo na rok 2019 a viacročného rozpočtu na roky 2020-2021
schváliť.
V diskusii poslancov k návrhu rozpočtu mesta poslanec Lauko - predseda komisie výstavby
a životného prostredia pri MZ uviedol, že ku každej investícii mesta sa bude vyjadrovať
komisia výstavby.
MVDr. Pavol Bartaloš položil otázku, či už bolo vypísané verejné obstarávanie (VO) na
realizáciu rekonštrukcie detského bazéna a či je stanovená lokalita, kde sa vybuduje ďalšie
detské ihrisko, a zároveň navrhol vybudovať ihrisko pre teenagerov pri vysokej škole na
Richterovej ul.
Na otázky poslanca zodpovedal primátor mesta. Uviedol, že na vypísanie VO je potrebné mať
vypracovaný projekt, v súčasnosti rokuje s projektantmi, akým spôsobom zrealizovať
stavebné práce, ktoré budú komplikované aj z dôvodu, že je potrebné riešiť novú strojovňu,
pričom on navrhuje podzemnú strojovňu. Predpokladá, že je možné zrealizovať proces VO
do konca marca 2019. Na vybudovanie nového detského ihriska očakáva podnety a návrh od
poslancov.
Poslanec Štefan Lauko v tejto súvislosti poznamenal, že v súčasnosti chýbajú projekčné
i stavebné kapacity a na realizovanie investícií je potrebné pozerať realisticky. Navrhol
prioritne zrenovovať ihrisko v areáli Spojenej školy na Školskej 1087, aby boli predovšetkým
využité plochy, ktoré má mesto k dispozícii a otvoriť ich verejnosti. Ďalej uviedol, že bude
potrebné vybudovať chodník od bývalej konopárne po železničnú stanicu, nakoľko sa tadiaľ
po ceste presúva veľa reálne hrozí vznik nehody.
Poslankyňa Eva Sudová upozornila na skutočnosť, že navrhované investície musia byť mať
oporu v platnom Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo. Uviedla, že
rozpočet mesta je síce živý dokument, avšak rozpočet je zákon a to, čo sa v ňom odsúhlasí,
má veľkú váhu, nakoľko mesto nemôže uhradiť nič, čo nebolo v rozpočte, resp. v jeho úprave
schválené. Podľa jej vyjadrenia je potrebné dobre zvážiť každú investíciu a poukázala na
stratu TKVincov les za uplynulé 4 roky vo výške 300 tis. € a na nevyužívanie priestorov
relaxačného centra.
Zástupca primátora Ing. Boris Brunner uviedol, že Ing. Gogová spracovala k prepracovanej
verzii rozpočtu komentár, podľa jeho vyjadrenia sa rozpočet výrazne nezmenil oproti pôvodne
spracovanému a rozpočet mesta
mohol byť schválený na 2. zasadnutí mestského
zastupiteľstva v decembri 2018 a mohli sme sa vyhnúť rozpočtovému provizóriu.
Ing. Štefan Lauko s názorom zástupcu primátora nesúhlasil, poznamenal, že poslanci na
dnešnom rokovaní majú už oveľa viac informácií k rozpočtu, mali dostatočne dlhý časový
priestor na preverenie sporných položiek v rozpočte a kladne hodnotil skutočnosť, že boli
doň zapracované dôležité zmeny niektorých položiek.
Primátor mesta zodpovedal na všetky vznesené pripomienky poslancov k rozpočtu mesta a
následne poslanci Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove schválili rozpočet mesta
Sládkovičovo na roky 2019-2021 v príjmovej i výdavkovej časti nasledovne:

• 2019 - 4 551 168 € ako záväzný
vzali na vedomie viacročný rozpočet na roky:
• 2020 - 4 160 497 € ako nezáväzný v príjmovej časti aj vo výdavkovej časti
• 2021 - 4 262 997 € ako nezáväzný v príjmovej časti a 4 099 900 € vo výdavkovej
časti.
8. Rôzne
1.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo a vzalo na vedomie Správu o výsledku
kontroly dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia č.79/2012 o miestnych daniach –
kontrola dane za užívanie verejného priestranstva , predloženú hlavnou kontrolórkou mesta
PhDr. Teréziou Pethőovou. Z výsledkov správy vyplynula úloha zmeniť VZN č.79/2012
a určiť, či verejné priestranstvo pri TI INOVATECH je trhovým miestom.
2.
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Sládkovičovo za rok 2018 poslancom
mestského zastupiteľstva predložila hlavná kontrolórka mesta, poslanci k predloženej správe
nemali žiadne pripomienky a správu vzali na vedomie.
3.
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a jednohlasne schválilo Dodatok č.1 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.
Primátor mesta predložil návrh na pridelenie bezbariérového nájomného bytu na Sídl. Stred
pre rodinu synom s vážnym onkologickým ochorením. Uviedol, že všetky bezbariérové byty
sú v súčasnosti obsadené, no 25.01.2019 bude rokovať s ich nájomcami, aby ho niektorý
z nich uvoľnil a presťahoval sa do dvojizbového bytu, ktorý bude voľný od 1.3.2019. Poslanci
návrh primátora jednohlasne odsúhlasili a pridelili bezbariérový byt Margite Štiakovej, bytom
Hviezdoslavova 480, Sládkovičovo.
5.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove odsúhlasilo predloženie žiadosti o NFP na SO OPII
na projekt Wifi pre Teba, Kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP, Výška maximálneho celkového
spolufinancovania z celkových oprávnených výdavkov: 1000 €.
6.
Primátor mesta informoval prítomných o návrhu nájomnej zmluvy na prenájom prízemia v
škole pri pomníku v Sládkovičove pre Základnú školu s materskou školou Sándora Petőfiho
s vyučovacím jazykom maďarským– Petőfi Sándor Alapiskola és Óvoda, Fučíkova č. 425,
Sládkovičovo- Diószeg, predloženú mestu Rímskokatolíckou cirkvou v decembri 2018. Podľa
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov o prenájme
nehnuteľností v majetku mesta rozhodujú poslanci mestského zastupiteľstva. Obsah návrhu
nájomnej zmluvy bol už opakovane predmetom rokovania na konzultácii poslancov
v decembri 2018 a v januári 2019 ako aj na verejnom zasadnutí MZ . Primátor mesta uviedol,
že začiatkom januára 2019 požiadal poslankyňu JUDr. Alexandru Machanovú, ktorá je
advokátkou, o vypracovanie právneho stanoviska k návrhu tejto nájomnej zmluvy.

Z vypracovaného stanoviska jednoznačne vyplýva, že navrhovaná cena výšky prenájmu je
príliš vysoká (17 €/m2/rok), pričom mesto prenajíma svoju budovu pre vysokú školu na
Richterovej ul. za 5,90€/m2/rok, suma za drobné opravy, ktoré by mal vykonať nájomca je
neprimeraná (do výšky 3000 €/1 opravu) okrem toho chce cirkev, ako vlastník budovy,
preniesť povinnosť platenia dane z nehnuteľnosti, poistenia objektu a úhrady revízií na
nájomcu, vyplatiť vopred zábezpeku vo výške 5 mesačných nájmov, poskytnúť voľno žiakom
počas cirkevných sviatkov ...
Z výsledku doterajších rokovaní v poslaneckom zbore
vyplynulo, že poslanci Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove s uzavretím nájomnej
zmluvy za takýchto podmienok nesúhlasia. Primátor mesta navrhol poslancom mestského
zastupiteľstva nasledovný postup: Vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti priestory
základnej školy pri pomníku užíva II. stupeň základnej školy s vyučovacím jazykom
maďarským a doteraz uzavretá nájomná zmluva s cirkvou skončila platnosť 31.12.2015,
uzavrieť nájomnú zmluvu na prenájom priestorov v rozsahu, ako je to uvedené v predmete
návrhu nájomnej zmluvy na dobu určitú a to do 31.07.2019. Do tohto termínu mesto
Sládkovičovo zabezpečí presťahovanie základnej školy na Richterovu ulicu, čím samospráva
zabezpečí vyučovanie I. a II. stupni tejto základnej školy na jednom mieste. Cenu nájmu
navrhol dohodnúť s vlastníkom nehnuteľnosti na 5,9 €/m2/rok a doplatiť omeškané nájomné
za roky 2016 a 2017 vo výške nájmu 5,9 €/m2/rok.
Primátor mesta uviedol, že rokoval s vedením Vysokej školy Danubius o uvoľnení časti
budovy, ktorú majú v prenájme od mesta. VŠ ponúkla pre mesto 10 tried, 4 kancelárie a po
obhliadke školy, ktorej sa zúčastnili členovia rady školy, niektorí učitelia a rodičia žiakov
bolo konštatované, že priestory sú neporovnateľne lepšie ako na Fučíkovej ul. Navrhli
presťahovať školu – 1. aj 2. stupeň v čase počas mesiaca júl 2019 v čase školských prázdnin
a od 1.9.2019 realizovať vyučovací proces v budove na Richterovej ul. Samozrejme, je
potrebné zmeniť nájomnú zmluvu s VŠ.
Poslanec Štefan Lauko navrhol okamžite riešiť nepriaznivú havarijnú situáciu a nečakať do
septembra, návrh zmluvy zo strany cirkvi je pre mesto neakceptovateľný.
Primátor mesta poznamenal, že niektorí rodičia by chceli okamžite presťahovanie, učitelia sa
však zhodli na tom, že bude lepšie, ak ukončia školský rok v priestoroch, kde sú v súčasnosti
a od 1.9. bude prebiehať vyučovací proces v budove na Richterovej ul. Primátor uviedol, že
nechce napätie medzi rodičmi a učiteľmi školy a podporil presťahovanie školy až v lete.
Poslanec Ing. Gábor Krommer potvrdil slová primátora mesta, uviedol, že sa zúčastnil
všetkých zasadnutí rady školy a všetci členovia, primátor i vedenie školy pristupovali
k doriešeniu umiestnenia školy konštruktívne a bol dosiahnutý koncenzus.
Poslankyňa Mgr. Edita Katonová uviedla, že budova školy na Richterovej je skutočne pekná
a vyhovujúca a umiestnenie celej školy v jednej budove bude výhodné, deti budú mať
možnosť stravovať sa priamo v budove školy.
Poslankyňa Eva Sudová navrhla prerokovať komplexne umiestnenie jednotlivých škôl
a školských zariadení v meste , v súčasnosti sa rekonštruuje škola na Abrahámskej ulici
a maďarská škola sa bude sťahovať na Richterovu, je potrebné zvážiť, ako najlepšie využiť
zrekonštruovanú budovu školy na Abrahámskej ul..
Primátor ďalej uviedol, že p. farár zvolal poslancov mestského zastupiteľstva 22.1.2019 na
rokovanie ohľadom prenájmu budovy školy pri pomníku. Na toto rokovanie nebol pozvaný
ani primátor a ani dr. Attila Takács, ako zriaďovatelia oboch škôl. Primátor uviedol, že má
informácie, že rokovanie trvalo cca 3 hodiny a p. farár mal na tomto stretnutí „tendenciu“

riešiť p,. Takácsa, čo však prítomní poslanci odmietli. Predmetom rokovania bola okrem
prenájmu budovy školy aj problematika zrealizovanej rekonštrukcie kotolne v v škole pri
pomníku.
Bývalý poslanec MZ a člen cirkevnej rady p. Koloman Hrdlica uviedol, že sa toho rokovania
tiež zúčastnil. Podľa jeho vyjadrenia nie je dobrá komunikácia medzi primátorom a farárom,
mesto doteraz v škole, ktorá je v súčasnosti predmetom dohody o uzavretí nájomnej zmluvy,
len ryžovalo a so strednou školou, ktorej zriaďovateľom je dr. Attila Takács mesto nemá nič
spoločné.
Voči tomuto tvrdeniu sa ostro postavil primátor mesta. Uviedol, že cirkev do budovy roky
vôbec neinvestovala, len inkasovala nájomné.
9.
Diskusia
V diskusii poslankyňa Eva Sudová poukázala na nepresnosť formulácie jej požiadavky
v zápisnici z 2. zasadnutia MZ na vykonanie kontroly zverejňovania verejného obstarávania,
ďalej požiadala zverejniť na webe mesta platnú organizačnú štruktúru mesta a uviedla, že
poslanci MZ neobdržali sľúbený zoznam majetku mesta, a taktiež vo svojom diskusnom
príspevku poukázala na existenciu čiernych stavieb v meste.
Poslankyňa Mgr. Edita Katonová poukázala na neporiadok v cintoríne počas víkendových dní
a na uzamknuté vedľajšie vstupy do cintorína.
Poslankyňa Alexandra Machanová sa informovala na termín vyhlásenia výberového konania
na obsadenie funkcie konateľa na TK Vincov les, s.r.o.
Riaditeľka Spojenej školy, Školská 1087, Sládkovičovo PaedDr. Slávka Kramárová vo
svojom diskusnom príspevku reagovala na vznesený problém ohľadom výsadby zelene
v areáli školy a vysvetlila problém ohľadom výsadby zelene v škole.
Riaditeľka ZŠ s MŠ S. Petőfiho Mgr. Mária Halásová a Ing. Andrea Brodanská –
predsedníčka Rady školy pri tejto škole pozvali prítomných na Ples rodičov, ktorý sa bude
konať 26.1.2019.
Občan Róbert Hrdlica položil otázku ohľadom čistenia odvodňovacích žľabov v meste,
poukázal na ekologickú záťaž v sýpke a informoval sa, či sa niekto na meste zaoberá
problematikou invazívnych rastlín v meste.
Mgr. Adriana Slováková – riaditeľka Spojenej školy, Školská 212 pozvala poslancov
mestského zastupiteľstva na obhliadku školy, ktorej zriaďovateľom je Okresný úrad
v Trnane, ale pôsobí v našom meste.
Katarína Krommerová , občianka mesta bývajúca na Školskej ul. poukázala na skutočnosť,
že vytvorením parkovísk v areáli spojenej školy sa problém dopravy v tejto lokalite nevyrieši.
Na všetky otázky položené v tomto bode zodpovedal Ing. Anton Szabó- primátor mesta.
Primátor ďalej uviedol, že z projektu „Splašková kanalizácia“ vyplýva pre mesto povinnosť
zabezpečiť pripojenie 80% domácností na kanalizáciu v uliciach, kde sa kanalizácia

vybudovala, v opačnom prípade bude mesto musieť vrátiť poskytnutý nenávratný finančný
príspevok na vybudovanie kanalizácie v meste.
11.
Záver
Primátor mesta Ing. Anton Szabó poďakoval všetkým prítomným za ich účasť na rokovaní
mestského zastupiteľstva a 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove ukončil.
V Sládkovičove 29. 01.2019
Ing. Anton Szabó - primátor mesta

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

Mgr. Katarína Štefunková- prednostka MsÚ

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

Overovatelia zápisnice:
Ing. Boris Brunner

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

JUDr. Alexandra Machanová

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

Zapísala: Ing. Gubíniová

