Zápisnica

z 23.mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, ktoré sa
konalo dňa 24.09.2020 o 17.00 hod. v Technologickom inkubátore INOVATECH
Sládkovičovo
Prítomní:
Primátor mesta: Ing. Anton Szabó
Poslanci MZ :
Alexander Bende
Koloman Hrdlica
Mgr. Edita Katonová
Štefan Lauko
František Ruman
PhDr. PaedDr.Attila Takács
Agáta Zelinková
Neprítomní poslanci:
MVDr. Pavol Bartaloš– ospravedlnený
Ing. Boris Brunner– ospravedlnený
JUDr. Alexandra Machanová– ospravedlnená
Attila Srejner– ospravedlnený
Eva Sudová– ospravedlnená
Hlavný kontrolór mesta: Ing. Pavol Doval – ospravedlnený
Prednosta MsÚ Sládkovičovo: Ing. Gábor Krommer
Ďalej boli prítomní : Viď prezenčná listina
1. Otvorenie
Rokovanie 23. mimoriadnehozasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove otvoril
o 17,05hod.primátor mesta Ing. Anton Szabó, ktorýprivítal prítomných a konštatoval, že:
- všetci poslanci mestského zastupiteľstva boli včas pozvaní pozvánkou,
ktorá obsahovala čas, miesto rokovania a program rokovania,
- z celkového počtu 12 poslancov je prítomných 7 poslancov,čo je
nadpolovičná väčšina a mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
Ing. Anton Szabó, primátor mesta, predniesol program 23. mimoriadneho
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Schválenie programu 23. mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Interpelácie poslancov
Projekt „Smart plán mesta Sládkovičovo“
Záver

Na otázku predsedajúceho, či majú poslanci návrh na doplnenie alebo zmenu navrhnutého
programu vystúpila prítomná JUDr. Beata Kováčová, právna zástupkyňa p. Tomáša
Grundmanna, vlastníka nehnuteľnosti s. č. 382 na Abrahámskej ul. v Sládkovičove. Uviedla,
že jej advokátska kancelária, zastupuje p. Grundmanna ako poškodeného. V novembri
2019požiadala mesto Sládkovičovo o náhradu škody za opravu poškodenej kanalizácie jej
klienta. Korene stromu na susednom pozemku, ktorý je vo vlastníctve mesta, upchali
kanalizačné potrubie a jej mandantovi spôsobili škodu vo výške 3 013,48 €, vyčíslenej
znaleckým posudkom, ktorý si dal vypracovať. Doteraz neobdržala stanovisko mesta
o výsledku prerokovania veci náhrady škody v mestskom zastupiteľstve. Z toho dôvodu
JUDr. Kováčová navrhla zaradiť do programu rokovaniamestského zastupiteľstva bodo
prerokovaní náhradyvyčíslenej škody.
Primátor mesta uviedol, že mesto sa už zaoberalo predmetnou žiadosťou, vykonalo miestnu
obhliadku, oslovilo aj iných znalcov na posúdenie skutkového stavu.Vyčíslená suma, ktorú
požaduje poškodený ako náhradu školy, je neúmerne vysoká. Podľa jeho názoru nebolo
jednoznačne potvrdené, že za škodu zodpovedá mesto, nakoľko porucha nevznikla na verejnej
časti prípojky alebo na vonkajšej kanalizácii.
Predseda komisie výstavby Štefan Lauko poznamenal, že poslanci nemôžu rokovať
o predmetnej veci bez relevantných podkladov. Navrhol, aby predmetná žiadosť bola
prerokovaná na komisii výstavky pri MZ a až následne v mestskom zastupiteľstve, ktoré
následne v uvedenej veci prijme uznesenie.
JUDr. Kováčová poprosila, aby bola prizvaná na rokovanie komisie výstavby ako i na
rokovanie mestského zastupiteľstva, na ktorom bude žiadosť o náhradu škody prejednaná
a následne rokovanie mestského zastupiteľstva opustila.
Nakoľko neboli predložené žiadne návrhy na zmenu programu, predsedajúci pristúpil
k hlasovaniu o programe mimoriadneho 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v
Sládkovičove.Hlasovaním poslanci jednohlasne odsúhlasili program rokovania.
3.
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Primátor mesta, ako predsedajúci, za zapisovateľku určil Ing. Máriu Gubíniovú
a za overovateľov zápisnice zo zasadnutia určil poslancov mestského zastupiteľstva
Alexandra Bendeho a Agátu Zelinkovú.
4.
Interpelácia poslancov
Primátor mesta Ing. Anton Szabó otvoril bod 4. Interpelácie poslancov.
V rámci uvedeného bodu ako prvý vystúpil poslanecMZ Štefan Lauko. Uviedol, že v meste je
už neúnosná situácia týkajúca sa prevádzkovania miestneho letiska. Piloti vôbec nerešpektujú
zákaz preletov nad obytnou zónou, pričom v sobotu a v nedeľu je situácia najhoršia. Množia
sa sťažnosti občanov, pripravuje sa petícia na zrušenie letiska v Sládkovičove.
Poslanec Bende uviedol, že piloti si nad zastavaným územím mesta urobili letové dráhy, túto
nežiaducu situáciu je potrebné okamžite zo strany mesta riešiť. Informoval sa, aký orgán
vydal letisku povolenie na prevádzku a požiadal, aby mesto o porušovaní príslušných
predpisov informovalo kompetentné úrady.
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Primátor mesta uviedol, že v minulosti sa uskutočnilo jedno rokovanie si zástupcami letiska,
kde boli upozornení na porušovanie zákona ohľadom preletov nad obývanou časťou mesta.
Mesto písomne bude informovať letecký úrad, ministerstvo dopravy a ministerstvo vnútra
o sústavnom porušovaní právnych predpisov zo strany prevádzkovateľa letiska a požiada
o doriešenie tohto problému.
5.
Projekt „Smart plán mesta Sládkovičovo“
Primátor mesta informoval poslancov MZ a ostatných prítomných s dôvodom
zvolaniamimoriadneho 23. zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktorým bolo prerokovanie
žiadosti mesta o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu
„Smart plán mesta Sládkovičovo“. Uviedol, že dňa 21. júla 2020 bola na webovej stránke
mesta zverejnenárelevantná štúdia na pripomienkovanie,vznesené pripomienky boli do tohto
projektu zapracované.
Primátor mesta Ing. Anton Szabó a prednosta mestského úraduIng. Gábor Krommer bližšie
informovali prítomných o cieľoch, popise a o hlavných aktivitách projektu. Cieľom projektu
Smart plán mesta Sládkovičovo je vybudovať pre mesto inteligentné riešenia, ktoré sú
využiteľné pri správe mesta, implementovať smart prvky do mesta pre riešenie vybraných
oblastí. Medzi hlavné aktivity projektu patriadynamická doprava, bezpečnosť, verejné
osvetlenie, energetika, odpady, ovzdušie a informovanosť obyvateľstva. Ak bude projekt
schválený a implementovaný, budú zavedené moderné technológie do procesu činnosti
samosprávy mesta, do jeho rozhodovacích procesov ako i služieb, ktoré poskytuje svojim
občanom. Zároveň bude vytvorený priestor pre rýchlejší tok informácií, zjednodušený kontakt
samosprávy s verejnosťou, nasadenie moderných riešení do kontaktu a procesu obsluhy
občanov ako aj zvýšenie otvorenosti samosprávy pre obyvateľov.
Následne primátor a prednosta zodpovedali na vznesené otázky poslancov MZ ohľadom
časového harmonogramu projektu, vysvetlili navrhovaný spôsob inteligentného riadenia
verejného osvetlenia výmenou pôvodných komponentov za moderné smart komponenty,
uviedli, akým spôsobom bude realizáciou projektu zlepšená efektivita zberu tuhého
komunálneho odpadu, monitoring a váženie zberu odpadu a ako bude zlepšený a rozšírený
kamerový systém v meste.
Poslankyňa MZ Mgr. Edita Katonová uviedla, že podporuje projekt Smart plán mesta
Sládkovičovo, no zároveň vyslovila obavu, či mesto finančne zvládne spolufinancovanie
všetkých podaných projektov, nakoľko i pri tomto projekte je 5% spolufinancovanie mesta vo
výške takmer 26 000 € pomerne vysoká čiastka. Mesto má veľa rozpracovaných
a nedokončených projektov a preto je potrebné zvážiť v najbližšej budúcnosti podávanie
ďalších žiadostí o poskytnutie nenávratných prostriedkov na projekty mesta.
Poslanec MZ Koloman Hrdlica vystúpil s návrhom, že je potrebné čo najskôr začať
s informačnou kampaňou zameranou na spôsob zberu kuchynského odpadu, ktorý začne
platiť od 1.1.2021 a odporučil zaviesť väčšiu spravodlivosť pri úhrade za množstvo
vyprodukovaného ako i vyseparovaného odpadu.
Poslanec Alexander Bende sa kriticky vyjadril k permanentnému neporiadku pred TESCOM,
uviedol, že nie je možné takýto stav sústavne tolerovať. Navrhol, že je potrebné, aby mesto
písomne vyzvalo manažment TESCA, aby sa o poriadok pred obchodným centrom priebežne
starali a zabezpečili pravidelné upratovanie. Ak tak neurobia, treba im udeliť pokutu.
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Na vznesené príspevky poslancov zodpovedal primátor mesta. Uviedol, že financovanie
projektu, ktorý je predmetom rokovania, sa bude realizovať v prípade jeho odsúhlasenia
poslancami MZ a následne jeho schválenia implementačným orgánom, až v ďalšom roku.
Finančná kondícia mesta je veľmidobrá, mesto má likviditu 600 000 €/rok. V súčasnosti
mestu ponúkajú úvery s 0% sadzbou a nemá obavy ohľadom dofinancovania tohto a ani
ďalších schválených projektov.
Projekt Smart plán mesta Sládkovičovo rieši aj spôsob zberu, váženia a evidovania množstva
odpadu, takže i v tejto oblasti bude projekt prínosom pre mesto a jeho obyvateľov.
Na neporiadok pred TESCOM primátor uviedol, že už niekoľkokrát rokoval s kompetentnými
pracovníkmi tejto spoločnosti. Zamestnanci Technických služieb Sládkovičovo v rámci
upratovania verejných priestranstiev v meste dvakrát denne čistia plochy pred Jednotou na
Fučíkovej ul. ako i pred TESCOM. Mesto bude riešiť problém, na ktorý poslanec Bende
poukázal.
Následne po ukončení rozpravy k tomuto bodu programu rokovania Mestské zastupiteľstvo
v Sládkovičove jednohlasne schválilo predloženie žiadosti mesta Sládkovičovo o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku za účelom realizácie projektu „Smart plán mesta
Sládkovičovo“ ,realizovaného v rámci výzvy OPII-2020/7/11-DOP, Operačný program
Integrovaná infraštruktúra ako ajzabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci a
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu zo strany žiadateľa vo výške 25 701,35 €, t.j. 5% zo sumy celkových
oprávnených výdavkov vo výške 514 027,00 € celkových oprávnených výdavkov.
6.
Záver
Primátor mesta Ing. Anton Szabó poďakoval všetkým prítomným za ich účasť na rokovaní
mestského zastupiteľstva a 23. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Sládkovičoveukončil.
V Sládkovičove 29.09.2020
Ing. Anton Szabó - primátor mesta

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

Ing. Gábor Krommer- prednosta MsÚ

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

Overovatelia zápisnice:
Alexander Bende

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

Agáta Zelinková

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

Zapísala: Ing. Mária Gubíniová

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