Zápisnica

z 24.zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, ktoré sa konalo dňa
30.09.2020 o 17.00 hod. v Technologickom inkubátore INOVATECH Sládkovičovo
Prítomní:
Primátor mesta: Ing. Anton Szabó
Poslanci MZ :
Koloman Hrdlica
Štefan Lauko
JUDr. Alexandra Machanová
František Ruman
Attila Srejner
Eva Sudová
PhDr. PaedDr.Attila Takács
Agáta Zelinková
Neprítomní poslanci:
MVDr. Pavol Bartaloš– ospravedlnený
Alexander Bende – ospravedlnený
Ing. Boris Brunner– ospravedlnený
Mgr. Edita Katonová– ospravedlnená
Hlavný kontrolór mesta: Ing. Pavol Doval
Prednosta MsÚ Sládkovičovo: Ing. Gábor Krommer
Ďalej boli prítomní : Viď prezenčná listina
1. Otvorenie
Rokovanie 24.zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove otvoril o 17,08 hod.
primátor mesta Ing. Anton Szabó, ktorý privítal 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 8 poslancov, čo je
nadpolovičná väčšina a mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
Ing. Anton Szabó, primátor mesta, predniesol program 24. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Sládkovičove:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu 24. zasadnutia mestského zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
4. Interpelácie poslancov
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Žiadosť o poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu
výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 z Ministerstva financií SR
7. Návrh 3. úpravy rozpočtu mesta Sládkovičovo r. 2020

8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020
9. Odpredaj majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
10. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom domu smútku
a prevádzkovanie pohrebnej služby
11. Pridelenie uvoľnených nájomných bytov na Sídl. Stred
12. Prenájom nebytových priestorov v TI INOVATECH
13. Žiadosti o odpredaj majetku mesta
14. Vypovedanie zmluvy o zriadení spoločnej úradovne na úseku územného
rozhodovania a stavebného poriadku
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Záver
Predsedajúci vyzval poslancov, či majú návrh na doplnenie alebo zmenu navrhnutého
programu. Vystúpila poslankyňa MZ Eva Sudová, ktorá citovala §4 ods.4 a ods.10
Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, v ktorých je uvedené, aké
náležitosti majú mať materiály, ktoré budú predmetom rokovania mestského zastupiteľstva
a lehoty ich predkladania poslancom. Uviedla, že niektoré body v programe nie sú v súlade
s citovaným rokovacím poriadkom, navrhla tieto z programu vypustiť. Na otázku primátora,
ktoré konkrétne body navrhuje z rokovania vypustiť, odpovedala, že napríklad bod
vypovedanie zmluvy o spoločnom stavebnom úrade, ku ktorému, ako aj niektorým ďalším
bodom, poslanci neobdržali dôvodovú správu. Primátor mesta uviedol, že o všetkých bodoch,
ktoré sú predmetom navrhovaného programu 24. MZ poslanci rokovali na konzultácii
poslancov 9. septembra 2020.
Nakoľko neboli predložené iné návrhy na zmenu programu rokovania, predsedajúci pristúpil
k hlasovaniu o programe 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove. V súlade
so zákonom 369/1990 o obecnom zriadení v platnom znení dal primátor mesta hlasovať
najprv o programe 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, ktorý bol
zverejnený. Poslanci MZ hlasovaním tento program rokovania schválili.
3.
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Primátor mesta, ako predsedajúci, určil za zapisovateľku Ing. Máriu Gubíniovú
a za overovateľov zápisnice určil poslancov mestského zastupiteľstva Františka Rumana
a Attilu Srejnera.
4.
Interpelácia poslancov
Primátor mesta Ing. Anton Szabó otvoril bod 4. rokovania Interpelácie poslancov. Vystúpila
poslankyňa Eva Sudová, ktorá interpelovala, že poslanec MZ Koloman Hrdlica neobdržal
sľúbenú písomnú odpoveď primátora na jeho interpeláciu zo zasadnutia MZ, ktoré sa konalo
27.1.2020, v ktorej interpeloval, aké stanovisko zaujme mesto ku skutočnosti, že zo strany
dodávateľa prác v troch prípadoch neboli dodržané zmluvne dohodnuté termíny ukončenia
prác, napriek tomu, že už boli vyfakturované. Interpelovala, či mesto v týchto prípadoch
uplatnilo sankčné postihy voči dodávateľovi za nedodržanie zmluvne dohodnutých termínov
ukončenia prác. Uviedla, že trvá na dodržaní zákona zo strany mesta.
Primátor mesta uviedol, že na interpeláciu poslankyne zodpovie písomne.
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5.
Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení z 20., 21., 22. a 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Sládkovičove vykonal hlavný kontrolór mesta Ing. Pavol Doval. Písomný materiál
z kontroly plnenia uznesení obdržali poslanci mestského zastupiteľstva elektronicky. Hlavný
kontrolór v správe konštatoval, že na týchto zasadnutiach bolo prijatých celkom 26 uznesení,
pričom v 14 prípadoch boli uzneseniami mestského zastupiteľstva uložené úlohy, z toho 4
uznesenia sú splnené a 10 uznesení je v štádiu plnenia. Mestské zastupiteľstvo hlasovaním
poslancov kontrolu plnenia uznesení z uvedených zasadnutí MZ vzalo na vedomie.
6.
Žiadosť o poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu
výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 z Ministerstva financií SR
V úvode rokovania o tomto bode programu primátor mesta Ing. Anton Szabó objasnil
prítomným dôvody, možnosti a podmienky prijatia bezúročnej návratnej finančnej výpomoci
z Ministerstva financií SR, ktorá je účelovo určená na kompenzáciu výpadku dane z príjmov
fyzických osôb v roku 2020 pre obce a vyššie územné celky. V prípade mesta Sládkovičovo
je možné požiadať o finančnú výpomoc vo výške 123.322 Eur.
Poslankyňa MZ v Sládkovičove JUDr. Alexandra Machanová uviedla, že nie je zástankyňou
zadlžovania sa mesta, a nestotožňuje sa s prijatím úveru, i keď je bezúročný. Mesto má pred
sebou napríklad financovanie prístavby základnej školy, spolufinancovanie celého radu
projektov, v súčasnosti nevieme, čo nám budúcnosť prinesie a z týchto dôvodov prijatie úveru
nepodporuje.
Hlavný kontrolór mesta vypracoval Správu o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta
Sládkovičovo k 31. 08. 2020, v ktorej skonštatoval, že celková suma dlhu mesta k 31.8.2020
je 5,53 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, s predpokladom
jeho zníženia ku koncu roka na 4,98 %. Podľa zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách
po znížení o dotácie na prenesený výkon štátnej správy, zo štátneho rozpočtu a VÚC je suma
splátok návratných finančných zdrojov skutočných upravených bežných príjmov k 31.12.2020
vo výške 4,08%, čo sú dobré čísla.
Prednosta MsÚ v Sládkovičove Ing. Gábor Krommer zodpovedal na otázku poslanca
Kolomana Hrdlicu ohľadom doby splácania úveru. Uviedol, že doba splatnosti úveru je 4
roky, s odkladom splátok na roky 2024-2028. Všetky podmienky poskytnutia tejto finančnej
výpomoci sú zverejnené na stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky. Podrobné
materiály k tomuto bodu poslanci obdržali elektronicky.
Primátor mesta sa stotožnil s argumentmi poslankyne JUDr. Machanovej, no napriek tomu
odporučil schváliť prijatie tejto bezúročnej návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu
výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020. Je to jedinečná možnosť pre mesto
získať bezúročnú pôžičku, a ak o ňu do 31. októbra nepožiada, ďalšiu príležitosť na jej
poskytnutie už nebude mať.
K podmienkam poskytnutia finančnej výpomoci zo strany štátu pre obce a VÚC a
následného efektívneho využitia sa vyjadrili poslankyne Eva Sudová, JUDr. Alexandra
Machanová a poslanec PhDr. PaedDr. Attila Takács.

3

Po zodpovedaní všetkých otázok a pripomienok za strany poslancov Mestské zastupiteľstvo
v Sládkovičove hlasovaním schválilo prijatie návratnej finančnej výpomoci poskytovanej v
súlade s príslušnými právnymi predpismi na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu
kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie
ochorenia COVID-19 od Ministerstva financií SSR v celkovej sume 123.322 Eur.
7.
Návrh 3. úpravy rozpočtu mesta Sládkovičovo r. 2020
Primátor informoval, že do návrhu 3. úpravy rozpočtu mesta Sládkovičovo na rok 2020 boli
zapracované návrhy zo strany Komisie športu pri MZ ako i Komisie kultúry pri MZ na
zníženie dotácií z rozpočtu mesta Sládkovičovo na rok 2020 v celkovej vo výške - 8.550 Eur
nasledovným organizáciám vykonávajúcim kultúrnu, športovú a verejnoprospešnú činnosť:

Stolnotenisový oddiel Slavoj Sládkovičovo (-620 €),

Futbalový klub Slavoj Sládkovičovo(-6 000 €),

Fitnes klub Sládkovičovo (-130 €),

Kolkársky klub Slavoj Sládkovičovo(-600 €)

MO Matice slovenskej – Detský folklórny súbor Zvončeky (-1 200 €).
Predsedovia týchto komisií poslanci Koloman Hrdlica a Eva Sudová uviedli, že z dôvodu
vyhlásených opatrení z dôvodu prevencie pred ochorením COVID- 19 boli od polovice
marca 2020 obmedzené športové a kultúrne aktivity športových klubov a kultúrnych súborov,
z toho dôvodu bol na komisiách prerokovaný primeraný návrh na zníženie schválených
dotácií z rozpočtu mesta. Poslankyňa Eva Sudová uviedla, že komisia kultúry na svojom
najbližšom zasadnutí prehodnotí výšku schválených dotácií podľa jednotlivých prijímateľov
a návrh komisie na ich zníženie bude premietnutý do 4. úpravy rozpočtu mesta r.2020.
Poslanci MZ prerokovali návrh Komisie kultúry pri MZ a schválili poskytnutie dotácie z
rozpočtu mesta Sládkovičovo na rok 2020 pre OZ Dolnozemský evanjelik Sládkovičovo vo
výške 1.000 Eur na vydanenie publikácie Pitvarošské nárečie.
Primátor mesta predložil poslancom návrh na zrušenie uznesenia č. 176/MZ-2020, ktorým
bolo schválené zníženie nájomného a nákladov spojených s užívaním priestorov polikliniky.
Lekári, korí v poliklinike pôsobia boli nespokojní so schváleným znížením o 50 a 20%
a požadujú naďalej ich odpustenie.
S týmto návrhom vyslovila nesúhlas poslankyňa JUDr. Alexandra Machanová, ktorá uviedla,
že je toho názoru, že zníženie nájomného a príslušných nákladov bolo poslancami mestského
zastupiteľstva schválené férovo. Lekári počas uvedeného obdobia riadne ordinovali, mali
kapitáciu, príjmy od zdravotných poisťovní a preto nátlak z ich strany považuje sa rozpor
s dobrými mravmi.
Primátor mesta uviedol, že chce, aby v spolupráci s lekármi bol úspešne realizovaný projekt
„Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) v meste Sládkovičovo“ a nakoľko je
veľká šanca na získanie nenávratného finančného príspevku a navrhol žiadosti lekárov
vyhovieť.
Stanovisko primátora podporil aj poslanec Štefan Lauko, ktorý uviedol, že na konzultácii
poslancov sa touto problematikou podrobne zaoberali a na konzultácii poslancov prítomní
poslanci mestského zastupiteľstva odporučili žiadosť lekárov schváliť.
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Poslanec Koloman Hrdlica sa informoval, či sa odpustenie nájmu bude vzťahovať aj na
MUDr. Blštáka, ktorý dal výpoveď z nájmu.
Primátor zodpovedal, že žiadosť v mene nájomcov písali MUD. Katona a MUDr. Kuštárová,
zastupovali však všetkých, odpustenie nájmu sa bude vzťahovať na každého, teda aj na
MUDr. Blštáka.
Poslankyňa Eva Sudová poznamenala, že zisťovala, ako je to s poskytovaním priestorov pre
lekárov v iných obciach. Uviedla, že mnohé obce sú voči lekárom mimoriadne ústretové,
niektoré im prenajímajú priestory zadarmo, resp. za 1 €/ rok.
Mestské zastupiteľstvo hlasovaním schválilo odpustenie nájomného a nákladov spojených
s užívaním príslušných častí spoločných priestorov v budove Polikliniky na J. Dalloša 1354,
v Sládkovičove za obdobie mesiacov apríl až jún 2020 podľa žiadosti lekárov.
Primátor mesta vyzval vedúcu finančného odboru MsÚ Sládkovičovo Mgr. Katarínu
Krommerovú, aby predniesla a bližšie informovala prítomných o pripravenom návrhu 3.
úpravy rozpočtu mesta Sládkovičovo v r. 2020. Spracovateľka návrhu informovala, že do
návrhu 3. úpravy rozpočtu boli zapracované relevantné pripomienky a relevantné
požiadavky na jeho úpravu, bolo doň zapracované financovanie povinností a úloh, ktoré pre
mesto vyplynú z platnej legislatívy, napr. náklady na likvidáciu kuchynského odpadu od
1.1.2021. Najväčšou položkou úpravy príjmovej časti rozpočtu je zohľadnenie očakávaného
výpadku výnosu dane z príjmov fyzických osôb poukazovaný územnej samospráve.
Do bežných výdavkov bola zapracovaná ako najvyššia položka na nákup kompostérov,
z kapitálových výdavkov boli vypustené akcie, ktoré do konca roka 2020 nebudú realizované
– vybudovanie skateparku, rekonštrukcia ZUŠ na Abrahámskej a rekonštrukcia ciest.
Poslankyňa JUDr. Machanová uviedla, že vie, že rozpočet mesta je živý dokument.
Poprosila, aby v budúcnosti boli v maximálne možnej miere splnené a realizované ciele, na
ktoré boli pri schvaľovaní rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky. Je si vedomá, že rok
2020 je pre pandémiu COVID-19 skutočne špecifický a úprava rozpočtu z dôvodu výpadku
príjmov je nevyhnutná. To, čo si naplánujeme, by sme aj mali splniť, aby naše mesto bolo
krásne a ďalej sa rozvíjalo.
Prednosta MsÚ Ing. Gábor Krommer uviedol, že mesto muselo na aktuálnu mimoriadnu
situáciu zareagovať, návrhy úpravy jednotlivých položiek v rozpočte vykonalo po dôkladnom
zvážení podľa potreby.
Primátor mesta poznamenal, že obciam neustále pribúdajú nové povinnosti, ktoré musia plniť.
Ako príklad uviedol, že od 1.9.2020 musí mesto vykonať pasportizáciu invazívnych rastlín,
a to nielen na verejných priestranstvách, ale i na súkromných pozemkoch. Uviedol, že
investičné akcie, ktoré boli z rozpočtu mesta 2020 vypustené, sa zrealizujú v roku 2021.
Poslankyňa Eva Sudová sa informovala na stav projektu BRKO a vyslovila nespokojnosť
so znížením výdavkov určených na výsadbu a údržbu stromov. Zároveň žiadala splniť
prísľub, ktorý poslanci dali teenagerom, že bude vybudovaný skatepark.
Primátor zodpovedal, že projekt mesta BRKO nebol úspešný, nový termín na podanie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok je 15. októbra 2020. Je dohodnuté so spracovateľom žiadosti
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o NFP, že ho vyhotoví bezplatne. Do projektu bude zapracovaná aj kompostáreň, v prípade,
ak by bolo mesto tento krát úspešné, projekt vyrieši mnoho problémov súvisiacich
s likvidáciou odpadu. Mestský park je pre mesto dôležitý, no nie je prioritou. Mesto má
projekt na ošetrenie stromov v parku, v súčasnosti vybavuje povolenie na ich úpravu
a ošetrenie. Súhlasí s názorom, že v meste je málo športovísk pre mládež, skatepark bude, no
je potrebné zvážiť, či areál školy je najvhodnejším miestom na jeho umiestnenie. Areál školy
nie je voľne prístupný, je potrebné spýtať sa aj na názor riaditeľky školy, a v neposlednom
rade zvážiť, kto bude zodpovedný za prevádzkovanie skateparku.
Poslanec Štefan Lauko vo svojom vystúpení upozornil, že tvoríme, budujeme, no nemyslíme
na to, že objekty je potrebné aj prevádzkovať a udržiavať. Každú jednu investíciu do majetku
mesta je potrebné dôkladne zvážiť a každú plánovanú investičnú akciu mesta odporučil
prerokovať v komisii výstavby pri MZ.
Po ukončení diskusie k tomuto bodu dal primátor o návrhu 3. úpravy rozpočtu mesta
hlasovať. Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove jednohlasne schválilo 3. úpravu rozpočtu
mesta Sládkovičovo v r. 2020navýšením príjmovej časti o 99.023 Eur a výdajovej časti
rozpočtu vo výške 31.321 Eur nasledovne:

2020

1. úprava

2. úprava

3. úprava

UR2020

Bežné príjmy
111003

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

121000

Daň z nehnuteľnosti

Daňové príjmy- dane z príjmov, dane z majetku
133013

Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2 256 000
2 768 193
192 205

212003

180 000

Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Transfery v rámci ver. správy-zo štátneho rozpočtu312001
školstvo
312012

Transfery v rámci ver. správy-UPSVaR- stravné

-123 322

2 166 113

-350

511 843

-123 672

2 677 956

33 435

0

-2 400

163 455

0

0

-2 400

189 805

-1 306

-7 200

171 494

-1 306

-7 200

240 494

9 728

904 699

165 855

Daňové príjmy - dane za špecifické služby
Z prenajatých budov, priestorov, objektov

33 435

512 193

249 000

0

778 725

116 246

99 970

99 970

Tuzemské bežné granty a transfery

1 048 280

0
116 246

20 328

109 698

1 294 552

Bežné príjmy spolu:

4 368 878

149 681

19 022

-23 574

4 514 007

5 213

2 714 962

Kapitálové príjmy
322001

MŠ Budovateľská - rozšírenie kapacity

Kapitálové príjmy spolu:

0
9 000

5 794

5 794

5 794

2 734 969

123 322

123 322

-6 519

126 204

Finančné operácie
514002
453000

Návratná finančná výpomoc - Ministerstvo financií SR
Prevod účelových fin. prostriedkov z predchádzajúceho
roka

Príjmové finančné oprerácie spolu:
Rozpočtové príjmy spolu:

0
0

132 723

20 000

132 723

146 939

116 803

416 464

4 397 878

287 617

2 880 923

99 023

7 665 440

66 000

-10 000

56 000

0

35 000

35 000

82 186

6 000

88 186

Bežné výdavky
03.1.0

Mestská polícia

05.1.0

Nákup kompostérov

06.2.0

Služby,oprava a údržba majetku obce

06.2.0

Zľavnené vstupné do TKVL pre obč. Sládkovičova

0

6 200

6 200

06.2.0

Oprava budovy VŠS

35 000

-15 000

20 000

06.2.0

Poliklinika - energie, údržba, správa

20 000

3 010

23 010

06.2.0

Údržba a výsadba stromov

-6 519

109 454

08.1.0

Dotácie na športovú činnosť z rozpočtu mesta

25 700

-7 350

18 350

08.2.0

Dotácie na kultúrnu a spoloč .činnosť z rozpočtu mesta

16 350

-200

16 150

0

115 973
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09.0

Prenesené komp.-Spojená .škola - transfer

09.0

Prenesené komp.-Spojená .škola - transfer (stravné)

09.0

Prenesené komp.-ZŠSP s vvjm - transfer

Bežné výdavky spolu:

578 725

104 924

0
200 000

11 322

3 972 878

150 230

6 000

689 649

99 970

99 970

3 728

215 050

97 521

120 839

4 341 468

-275

5 725

-71 257

-21 743

0

Kapitálové výdavky
01.1.0

Nákup osobného motorového vozidla

04.5.1

Rekonštrukcia ciest

93 000

06.2.0

Parkoviská-Budovateľská, J. Dalloša (5x5 miest)

24 000

20 400

44 400

06.2.0

Parkoviská-ZUŠ

20 000

2 100

22 100

06.2.0

Vybudovanie skateparku

50 000

-50 000

0

09.0

Rekonštrukcia ZUŠ na Abrahámskej ulici

40 000

-40 000

0

-89 518

3 143 271

Kapitálové výdavky spolu:

6 000

312 000

137 387

2 783 401

8.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo a prerokovalo a schválilo Plán kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra Ing. Pavla Dovala na II. polrok 2020 a zároveň ho poverilo
vykonaním kontrol podľa schváleného Plánu kontrol na II. polrok 2020.
9.
Odpredaj majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo a schválilo odpredaj 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. Jedná sa o pozemky vo
vlastníctve mesta parc. č. 2453/2, zastavaná plocha vo výmere 79 m2 a parc. č. 2454/2,
záhrada vo výmere 68 m2, vedených v registri „C“ na LV č. 1705, k. ú. Sládkovičovo pre
žiadateľa Ľudovíta Gála a manželky Kataríny Gálovej, obaja bytom 925 21 Sládkovičovo,
ulica F. Kazinczyho 1252/18 za kúpnu cenu 20,- €/m2.
10.
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom domu smútku a prevádzkovanie
pohrebnej služby
Primátor mesta informoval prítomných o rokovaniach s Mgr. Euridikou Himpánovou, ktorá je
konateľkou spol. SONÁTA, o ukončení nájomnej a mandátnej zmluvy na prenájom domu
smútku, prevádzkovaní pohrebnej služby a pohrebiska v meste Sládkovičovo dohodou
k 30.9.2020. Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove schválilo ukončenie uvedených zmlúv
dohodou.
Primátor mesta uviedol, že prednosta MsÚ rokoval s Ernestom Molnárom z Veľkých Úľan,
ktorý zabezpečuje prevádzkovanie pohrebnej služby a pohrebiska v obci Veľké Úľany, aby
od 1. októbra do konca roka 2020 vykonával uvedené služby aj v Sládkovičove.
JUDr. Alexandra Machanová položila otázku, či mesto preverilo, že p. Molnár bude schopný
zabezpečovať a poskytovať kvalitné pohrebné služby aj našom meste.
Primátor mesta uviedol, že minulosti sa p. Molnár uchádzal o prenájom domu smútku
a prevádzkovanie pohrebnej služby a pohrebiska vo verejnej obchodnej súťaži, spĺňa
podmienky a poskytuje uvedené služby na dobrej úrovni. Má záujem otvoriť v cintoríne
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obchod s kvetmi, vencami, sviečkami, mesto, ako vlastník objektu, vykoná a vyfinancuje
nevyhnutnú úpravu priestorov v dome smútku na tento účel. Mesto bude musieť v rozpočte
na rok 2021 vyčleniť finančné prostriedky na opravu domu smútku (strecha, vnútorné
obklady).
Hlasovaním mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo uzatvorenie mandátnej a nájomnej zmluvy na
prenájom domu smútku, prevádzkovanie pohrebnej služby a pohrebiska v meste
Sládkovičovo medzi mestom Sládkovičovo a Ernestom Molnárom, Veľké Úľany na dobu
určitú od 01. 10.2020 do 31.12.2020.
Ďalej poslanci Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove schválili podmienky Obchodnej
verejnej súťaže na prenájom domu smútku v Sládkovičove a o najvýhodnejší návrh na
uzavretie zmluvy na prevádzkovanie pohrebnej služby a pohrebiska v meste Sládkovičovo.
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je prenájom domu smútku v Sládkovičove
s príslušenstvom, chladiacim a ostatným zariadením, Cintorínska č. 1347 Sládkovičovo na
parc. č. 2633, prevádzkovanie pohrebnej služby a pohrebiska v meste Sládkovičovo,
vedeného na parc. č. 2632 a 2635 od 01. 01. 2021 na dobu 5 rokov za ekonomicky
najvýhodnejších podmienok. Súťaž sa začne dňom jej uverejnenia na úradnej internetovej
stránke mesta Sládkovičovo www.sladkovicovo.sk a na úradnej tabuli mesta Sládkovičovo,
kde sú zverejnené súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže, obsah súťažného návrhu
a všetky relevantné informácie týkajúce sa vyhlásenej súťaže. Súťažné návrhy môžu
záujemcovia doručiť na mesto najneskôr do 30.10.2020 do 10,00 hod.
11.
Pridelenie uvoľnených nájomných bytov na Sídl. Stred
Primátor mesta predložil poslancom návrh Komisie sociálnej a bytovej pri MZ
v Sládkovičove na pridelenie, resp. výmenu nájomných bytov na Sídl. Stred. Mestské
zastupiteľstvo v Sládkovičove súhlasilo s návrhom komisie a schválilo:





pridelenie trojizbového nájomného bytu na Fučíkovej ul. č. 405/208/, byt č.13
v Sládkovičove po Mgr. Marekovi Bolechovi Nikolete Nagyovej, bytom Cukrovarská
260, Sládkovičovo od 01.10.2020 na dobu určitú – na jeden rok,
pridelenie trojizbového nájomného bytu na Fučíkovej ul.
č. 405/208, byt č.15 v Sládkovičove po Ondrejovi Kriškovi a manž. Andrei
Dovalovej, bytom ul. SNP č.1733/12, Sládkovičovood 01.11.2020 na dobu určitú – na
jeden rok,
pridelenie jednoizbového nájomného bytu na Fučíkovej ul. č. 404/205, byt č. 9
v Sládkovičove po
Andrei Dovalovej Eve Halászovej, bytom Cukrovarská
251,Sládkovičovood 01.11.2020 na dobu určitú – na jeden rok.

12.
Prenájom nebytových priestorov v TI INOVATECH
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove prerokovali a na návrh riaditeľky TI
Inovatech Ing. Viery Frantovej schválili uzatvorenie dodatkov k nájomným zmluvám na
predĺženie nájmu priestorov v budove TI Inovatech Sládkovičovo pre týchto nájomníkov:



Kristína Molnárová – kaderníctvo
Attila Zsemlye – kaderníctvo
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Kristína Kovács – kozmetika
Blanka Jasovská – finančné poradenstvo
Ľudovít Mézeš – vedenie účtovníctva
Elena Molnáriová – agentúrna kanc. Allianz
SAVINGPLUS s.r.o.
TRIPSY s.r.o.
TRIPSY Distribution s.r.o.
3P slúži Vám, s.r.o.
SMART LOGISTICS s.r.o.
H.M.M. Slovakia s.r.o.
abyWood, s.r.o.
Garden&Pool Centrum, s.r.o.

a poverili primátora mesta podpísaním Dodatkov na predĺženie nájomných zmlúv pre týchto
nájomcov na obdobie 1 roka.
Primátor navrhol navýšiť nájomné pre každého nájomcu v Inovatechu od 1.1.2021 o 5 %
a požiadal riaditeľku Ing. Vieru Frantovú, aby pre poslancov mestského zastupiteľstva
pripravila prehľad o nájomcoch a výške nájmu v budove INOVATECH-u.
Ďalej mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo:






uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov v budove TI
Inovatech, Fučíkova 460,Sládkovičovo – miestnosti č. 0.26 vo výmere 7,28 m2, ktorá
je vo vlastníctve mesta Sládkovičovo, medzi mestom Sládkovičovo a spoločnosťou
GARDEN & POOL CENTRUM, s.r.o., Záhradnícka 793/6, Sládkovičovo, zastúpenou
jej konateľom Jánom Habaníkom,
uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov v budove TI
Inovatech, Fučíkova 460, Sládkovičovo – miestnosť č. 1.37, vo výmere podlahovej
plochy 51,35 m2, nachádzajúci sa na prízemí v uvedených priestoroch budovy, ktorá
je vo vlastníctve mesta Sládkovičovo, medzi mestom Sládkovičovo a spoločnosťou
Laurand Trade, s.r.o., J. Dalloša 1370/2, Sládkovičovo, zastúpenou jej konateľkou
Andreou Kriškovou,
uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov v budove TI
Inovatech, Fučíkova 460, 925 21 Sládkovičovo – miestnosť č. 1.39, vo výmere
podlahovej plochy 20,46 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Sládkovičovo, medzi
mestom Sládkovičovo a spoločnosťou BLACK WOLF, s.r.o., Fučíkova 702/267,
Sládkovičovo, zastúpenou jej konateľom - p. Petrom Laukom

a poverilo primátora mesta podpísaním vyššie uvedených nájomných zmlúv o nájme a
prenájme nebytových priestorov.
13.
Žiadosti o odpredaj majetku mesta


Primátor mesta predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva žiadosť spoločnosti
Márton & Márton spol. s r. o., Fučíkova 458/252, 925 21 Sládkovičovo o odkúpenie
pozemkov vedených v registri „C“ na LV 1705 k. ú. Sládkovičovo – parc. č. 2845 vo
výmere 1 195 m2, parc. č. 2849 vo výmere 396 m2, vedených na LV 1705 k. ú.
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Sládkovičovo. Informoval, že na konzultácii poslancov poslanci neodporučili
predmetné pozemky vo vlastníctve mesta odpredať.
Na zasadnutí MZ prítomný p. Márton uviedol, že akceptuje stanovisko mesta.
Uviedol, že žiadosť vezmú späť, no majú záujem na pozemkuo veľkosti cca 36 m x6
m v tejto lokalite na vlastné náklady vybudovať prístupovú cestu, aby mali prístup ku
svojim nehnuteľnostiam, na ktorých chcú stavať. Pozemok pod komunikáciou by
naďalej zostal vo vlastníctve mesta, novovybudovaná miestna komunikácia by bola
verejne prístupná.
Primátor mesta navrhol, aby žiadateľ Márton & Márton spol. s r. o. predložil na mesto
spracovanú štúdiu o tomto svojom zámere a podali novú žiadosť.
Poslanec Štefan Lauko uviedol, že ho mrzí, že sa takto od začiatku nepostupovalo. Je
potrebné zvážiť všetky alternatívne riešenia, ktoré sú obojstranne výhodné, prerokovať
ich v komisii výstavby, predložiť vizualizáciu štvorbytoviek, ktoré chcú postaviť a až
následne o žiadosti rokovať v mestskom zastupiteľstve.


Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo žiadosť Alexandry Bendeovej,
Fučíkova 7/7, Sládkovičovo o odkúpenie časti pozemku parc. č. 2605/3 , parcela
registra „C“ vo výmere 78 m2, v k. ú. Sládkovičovo. Mestské zastupiteľstvo
v Sládkovičove schválilo vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj časti
pozemku vedenej na LV 1705, parc. č. 2605/3vo výmere 78m2.

14.
Vypovedanie zmluvy o zriadení spoločnej úradovne na úseku územného rozhodovania
a stavebného poriadku
Primátor mesta informoval, že na konzultácii poslancov, ktorá sa konala dňa 9.9.2020 navrhol
poslancom mestského zastupiteľstva vypovedať združeným obciam Abrahám, Pusté Úľany,
Hoste, Veľký Grob a Malá Mača zmluvu o zriadení Spoločného stavebného úradu
k 30.9.2020. Týmto postupom by mesto Sládkovičovo chcelo zabrániť kolapsu stavebného
úradu, ktorý v súčasnosti reálne hrozí. Dôvodom je najmä enormný nárast investičnej
výstavby v regióne, a v neposlednom rade aj aktuálna metodika Ministerstva dopravy
a výstavby Slovenskej republiky, ktorou bolo zmenené určenie stavebného úradu pre každú
jednu stavbu obciam a mestám. Okresný úrad v Trnave určil pre mesto Sereď permanentne
ako stavebný úrad Stavebný úrad Sládkovičovo, pričom ročne ide o cca 15-20 konaní. Aj táto
skutočnosť spôsobila enormné zaťaženie pracovníčok Stavebného úradu v Sládkovičove.
Zvýšený nápor klientov vedie mesto Sládkovičovo k tomu, aby dalo združeným obciam
spoločnej úradovne na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku výpoveď zo
SSÚ, aby si problematiku stavebných konaní riešili sami. Návrh na vypovedanie zmluvy
o spoločnom stavebnom úrade poslanci, ktorí sa konzultácie zúčastnili, jednohlasne
podporili. V súčasnosti na SSÚ Sládkovičovo pracuje 2,5 pracovníka, obce má na starosti p.
Alžbeta Dóková. Počas jej neprítomnosti prijíma, konzultuje a rieši problematiku spojenú
s výstavbou v obciach s klientmi z týchto obcí vedúca stavebného úradu Ing. Lívia
Hakszerová, ktorá však má vybavovať stavebnú agendu za Sládkovičovo. Časovo potom
nestíha svoju agendu a okrem toho rieši aj pridelené stavebné konania pre mesto Sereď.
Poslankyňa JUDr. Alexandra Machanová sa informovala, či mesto rokovalo o tomto svojom
zámere so starostami dotknutých obcí, a ak áno, či je z rokovania vyhotovená zápisnica.
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Primátor zodpovedal, že sa rozprával s niektorými starostami, samozrejme ich reakcia bola
negatívna, nakoľko tento súčasný stav im vyhovuje. Najväčším problémom je, že v týchto
obciach je zvýšená výstavba, všetci sa snažia uspokojiť iba svoje záujmy.
Poslanec Štefan Lauko uviedol, že je potrebné, aby si mesto chránilo predovšetkým svoje
záujmy. Stavebný úrad v podobe, v akej je dnes, nemôže takto fungovať, chýba vzájomná
zastupiteľnosť zamestnancov. Je za to, aby si mesto personálne i kapacitne samo budovalo a
riadilo stavebný úrad, a riešilo si iba svoje veci.
Do diskusie k tomuto bodu sa zapojila aj poslankyňa Eva Sudová, ktorá uviedla, že sa
rozprávala s niektorými starostami uvedených obcí, ktorých návrh na zrušenie spoločného
stavebného úradu zaskočil, nakoľko s nimi tento zámer mesta nikto neprerokoval.
Primátor mesta odporučil poslancom hlasovať za vystúpenie zo SSÚ a schváliť vypovedanie
zmluvy. Hlasovaním poslanci Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove schválili vypovedanie
zmluvy o zriadení spoločnej úradovne na úseku územného rozhodovania a stavebného
poriadku od 1.1.2021.
15.
Rôzne


Primátor mesta predložil poslancom MZ na prerokovanie žiadosť J & J Property
Invest, s.r.o. , Stará Vajnorská 4,831 04 Bratislava na schválenie podnikateľského
zámeru v k.ú. Sládkovičovo – vybudovanie a následné prevádzkovanie čerpacej
stanice PHM na parcelách v k. ú. Sládkovičovo časti „Novodvorský hon“. Primátor
vyhlásil, že v tejto veci je zaujatý, nakoľko v uvedenej lokalite vlastní nehnuteľnosti.
Poslanec Štefan Lauko uviedol, že v meste už máme štyri čerpacie stanice, a nie je
žiadúce otvoriť ďalšiu. Mestské zastupiteľstvo uvedenú žiadosť neschválilo.



Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo a schválilo zrušenie uznesenia
č. 155/MZ-2020 zo dňa 11.03.2020, ktoré sa týkalo bezodplatného prevodu pozemkov
v správe Slovenského pozemkového fondu.
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili bezodplatný prevod pozemkov vo
vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu,
nachádzajúcich sa v k. ú. Sládkovičovo KN-C parcela č. 3363/5, druh pozemku
ovocný sad o výmere 848 m2, parc. č. 3644/100, druh pozemku ovocný sad vo výmere
913m2, parc.č.3645, druh pozemku trvalý trávnatý porast o výmere 6668 m2, parc. č.
3646/100, druh pozemku ovocný sad o výmere 205 m2, ktoré sú zapísané na liste
vlastníctva č.3636 vo verejnom záujme na obec Sládkovičovo. Na uvedenej
nehnuteľnosti KN- C
parc. č. 3363/5, ktorá je predmetom zmluvy
o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov č. 00438/2020-PKZO-K40008/20.00.
zo Slovenského pozemkového fondu na obec, bude realizovaná verejno-prospešná
stavba „Kanalizácia a ČOV, Sládkovičovo, Nový Dvor“, časť kanalizácia.



Predsedajúci informoval o uskutočnenom rokovaní medzi mestom a rod.
Lengyelfalusyovou ohľadom vysporiadania vzájomných vzťahov. Lengyelfalusyovci
chcú odkúpiť budovu, ktorú majú od mesta v prenájme, mesto má záujem o niektoré
pozemky v ich vlastníctve. Na grafickom znázornení primátor prítomným vysvetlil,
akým spôsobom navrhuje konkrétne vzájomné usporiadanie. Sú vypracované znalecké
posudky na tieto nehnuteľnosti, mesto navrhuje v tomto prípade uplatniť osobitný
zreteľ, ktorý bude pred rokovaním v mestskom zastupiteľstve zverejnený na 15 dní
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a následne o ňom budú poslanci MZ hlasovať. Ak to schváli 3/5 väčšina poslancov,
vyporiadanie bude zrealizované zámennou zmluvou.

Imrich Lengyelfalusy st. potvrdil, že pri rokovaní sa takmer na všetkom s mestom
dohodli. Problém je s umiestnením prístreška slúžiaceho pre potreby polície, ktorý by
chceli odstrániť a na jeho mieste postaviť zázemie pre ich potrebu (sociálne
zariadenie, kuchynka) a prístrešok umiestniť na inom mieste. Policajti voči takémuto
postupu nemajú výhrady.
S týmto postupom primátor nesúhlasil, pozemok, na ktorom prístrešok je, mesto
potrebuje, nerozhoduje o jeho premiestnení polícia. Mesto má záujem na tom, aby
neboli výhrady strany štátnej polície vo využití okolitých pozemkov, no musí chrániť
a presadzovať najmä svoje potreby.
P. Lengyelfalusy informoval, že v inej vhodnej časti, kde by si zázemie mohli
vybudovať, vlastní pozemky 5 neznámych vlastníkov, čo situáciu komplikuje.
Primátor uviedol, že od roku 2012 do 2022 sa realizuje ROEP, neznámych vlastníkov
zastupuje Slovenský pozemkový fond, vstup sa dá vyriešiť vecným bremenom, je za
to, návrh mesta na vzájomné vysporiadanie majetkových vzťahov je pre obe strany
výhodný.
Poslanec Štefan Lauko k prerokovanej veci uviedol, že mesto a ani poslanci MZ
nemajú záujem robiť obštrukcie, no treba to dať z právnej stránky do poriadku. Mesto
urobilo prvý krok, návrh primátora dáva právnu istotu Lengyelfalusyovým.


Primátor mesta informoval, že Úrad vlády SR pripravuje a v novembri 2020 vyhlási
Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja
športu na rok 2021, v rámci ktorej budú podporené projekty zamerané na výstavbu
telocviční, ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry. Podľa dostupných
informácií bude výška spolufinancovania projektu NFP 50 %, pričom maximálna
výška dotácie 1.000.000 Eur. Vzhľadom na absenciu športovísk v našom meste,
navrhol poslancom MZ zvážiť, či sa má mesto zapojiť do tejto výzvy. V prípade, že
poslanci to odsúhlasia, odporúča zvoliť jednu z troch alternatív:
• Výstavba novej športovej haly v areáli ZŠ na Richterovej ulici, odhadované
náklady na výstavbu sú 2,4 mil. Eur vrátane DPH, z toho dotácia1,0 mil. Eur,
vlastné zdroje 1,4 mil. Eur. V prípade zvolenia tejto alternatívy je potrebné
objednať projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie, ktorej cena je cca 70
000 Eur.
• Výstavba nafukovacej haly v areáli ZŠ na Richterovej ulici, orientačné náklady na
výstavbu sú cca 600 tis. Eur, z toho dotácia 300 tis. Eur, vlastné zdroje 300 tis.
Eur. Primátor viedol, že konštrukcia nafukovacích hál bola v posledných rokoch
inovovaná, náklady na prevádzku nafukovacej haly sú nižšie. Okrem nafukovacej
haly s rozmermi 25 m x 45 m, je však potrebné zabezpečiť aj výstavbu ihriska
a zázemia. Ak by bola schválená táto alternatíva, cena potrebnej projektovej
dokumentácie na stavebné povolenie je cca 10.000 Eur.
• Výstavba ihriska v areáli ZŠ na Richterovej ulici, pričom odhadované náklady na
výstavbu sú cca 400 tis. Eur, z toho dotácia 200 tis. Eur, vlastné zdroje 200 tis.
Eur. Okrem výstavby ihriska s rozmermi 25 m x 45 m je nutné zabezpečiť aj
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výstavbu zázemia, no v menšom rozsahu ako zázemie nafukovacej haly. V prípade
zvolenia tejto alternatívy je potrebné objednať projektovú dokumentáciu na
stavebné povolenie, ktorej cena je cca 6.000 Eur.
Poslankyňa JUDr. Alexandra Machanová uviedla, že je to príliš odvážne zapojiť sa do
tejto výzvy, a vzhľadom na vysoké spolufinancovanie mesta vo výške 50%, ako i na
fakt, že mesto bude v roku 2021 realizovať z vlastného rozpočtu prístavbu Spojenej
školy, ďalej výstavbu materskej školy a spolufinancovať viacero projektov.
Predseda komisie športu pri MZ Koloman Hrdlica informoval, že problematika
rozšírenia športovísk v meste bola prerokovaná na zasadnutí komisie športu. Komisia
odporučila výstavbu nafukovacej haly, kde by boli vytvorené podmienky na realizáciu
športových aktivít pre rôzne vekové skupiny.
Poslanec Štefan Lauko uviedol, že na deti v základnej škole Richterovej ul. nemajú
vytvorené podmienky na telocvik, a jednoznačne podporuje výstavbu nafukovacej
haly v areáli ZŠ na Richterovej ul.
Poslanec PhDr. PaedDr. Attila Takács uviedol, že v súčasnosti jediná telocvičňa
v meste v areáli Spojenej školy je maximálne vyťažená, v meste chýbajú športoviská,
takže rozšírenie športovísk je v dohľadnej dobe veľmi žiadúce.
Poslanec František Ruman sa priklonil k myšlienke výstavby nafukovacej haly, mohla
by byť aj väčšia. Považuje to za lepšie riešenie možnosti športovania pre deti a mládež
ako výstavba skateparku.
Primátor mesta navrhol, že mesto objedná vypracovanie štúdie na nafukovaniu halu so
zázemím, cena štúdie bude cca 1 000 €, poslanci s týmto návrhom súhlasili.
16.
Diskusia


Ako prvá v diskusii vystúpila poslankyňa JUDr. Alexandra Machanová. Zaujímala sa
o to, či už má mesto informáciu o podanom projekte na výstavbu novej materskej
školy, či bol schválený.
Primátor zodpovedal, že mesto dnes obdržalo výzvu na doplnenie projektu v lehote do
10 pracovných dní. V projekte treba vykonať určité úpravy – zabezpečenie
bezbariérového vstupu, upraviť rozpočet.



Ďalej vystúpila poslankyňa Eva Sudová, ktorá uviedla, že sa blíži obdobie zasadnutia
všetkých komisií pri MZ v Sládkovičove. Poprosila, aby členovia komisií dostávali
včas všetky podklady na rokovanie. Požiadala o informáciu, aká je perspektíva
ďalšieho fungovania Termálneho kúpaliska Vincov les; či, a ak áno, kedy bude začatá
zimná prevádzka; či na fungovanie postačuje prevádzkovanie kúpaliska 60 dní počas
letnej sezóny.
Na pripomienky ohľadom prevádzkovania termálneho kúpaliska zodpovedal primátor
mesta. Tlmočil, že jeho komunikácia s konateľom spoločnosti je neraz komplikovaná.
Uložil konateľovi úlohu preveriť všetky povolenia, aby prevádzkovanie kúpaliska bolo
v súlade s platnou legislatívou. Napriek tomu, že konateľ je v niektorých oblastiach
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šikovný, nebol spokojný s tým, ako bolo kúpalisko na sezónu z technickej stránky
pripravené.
Ďalej informoval, že by chcel spustiť zimnú prevádzku od 1.11.2020 v obmedzenom
čase (piatok až nedeľa), s čím konateľ nesúhlasí hlavne z dôvodu neistej a rizikovej
súčasnej situácie spojenej s pandémiou. Podľa konateľa ak kúpalisko nebude počas
zimy v prevádzke, bude ziskové, v opačnom prípade bude v strate. Ďalej primátor
uviedol, že celkový počet návštevníkov kúpaliska počas mesiacov júl až august klesol
v porovnaní s predchádzajúcim rokom zhruba o 30%. Dosiahnuté tržby v roku 2020
boli porovnaní s rokom 2019 vyššie – v roku 2020 boli vo výške 400 092,50 €, v
roku 2019 boli v sume 397 763,50 €. Konateľ je mladý človek, v mnohých oblastiach
nemá dostatok skúseností. Je spoločným záujmom vedenia mesta, poslancov MZ
i konateľa TK Vincov les, aby kúpalisko dobre fungovalo. Informoval, že uložil
konateľovi úlohu vypracovať a predložiť ekonomický prepočet na zimnú prevádzku
kúpaliska.
Podľa poslanca Štefana Lauka konateľ nemusí všetkému rozumieť, musí však vedieť
ľudí a úlohy dobre manažovať. Síce má určité výhrady k práci konateľa, no vo
výberovom konaní na obsadenie funkcie konateľa poslanci vybrali najlepšieho z tých,
ktorí sa prihlásili. Je potrebné do jari sa dobre pripraviť personálne i technicky na
budúcu sezónu. Navrhol zvážiť i alternatívu – odpredaj kúpaliska.
Poslankyňa Sudová požiadala,
Vincov les Sládkovičovo.

aby bola zvolaná Dozorná rada

spoločnosti TK

Predsedníčka Dozornej rady Agáta Zelinková informovala o priebehu letnej sezóny
2020 na termálnom kúpalisku ako aj o spolupráci s konateľom spoločnosti.
Ing. Pavol Doval –hlavný kontrolór mesta poznamenal, že dozorná rada je kontrolný
orgán spoločnosti, ktorej povinnosťou je konať, ak veci nefungujú. Treba bezodkladne
zvolať DR, situáciu zanalyzovať, nakoľko na prípadné personálne zmeny je na jar už
neskoro.
17. Záver
Primátor mesta Ing. Anton Szabó poďakoval všetkým prítomným za ich účasť na rokovaní
a 24.zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičoveo 20, 52 hod. ukončil.
V Sládkovičove 08.10.2020
Ing. Anton Szabó - primátor mesta

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

Ing. Gábor Krommer- prednosta MsÚ

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

Overovatelia zápisnice:
František Ruman

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

Attila Srejner

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

Zapísala: Ing. Mária Gubíniová

...................................................
14

