Zápisnica

z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, ktoré sa konalo dňa 09.12.2020 o 17.00
hod. v Technologickom inkubátore INOVATECH Sládkovičovo
Prítomní:
Primátor mesta: Ing. Anton Szabó
Poslanci MZ :
MVDr. Pavol Bartaloš
Ing. Boris Brunner
Koloman Hrdlica
Mgr. Edita Katonová
Štefan Lauko
František Ruman
Attila Srejner
Eva Sudová
PhDr. PaedDr. Attila Takács
Agáta Zelinková
Neprítomní poslanci:
Alexander Bende – ospravedlnený
JUDr. Alexandra Machanová – ospravedlnená
Hlavný kontrolór mesta: Ing. Pavol Doval
Prednosta MsÚ Sládkovičovo: Ing. Gábor Krommer
Ďalej boli prítomní : Viď prezenčná listina
1. Otvorenie
Rokovanie 25.zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove otvoril o 17,03 hod. primátor mesta
Ing. Anton Szabó, ktorý privítal prítomných a konštatoval, že:
- všetci poslanci mestského zastupiteľstva boli včas pozvaní pozvánkou, ktorá
obsahovala miesto, čas a program rokovania,
- z celkového počtu 12 poslancov je prítomných 10 poslancov, čo je nadpolovičná
väčšina a mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
2. Schválenie programu 25. zasadnutia mestského zastupiteľstva
Primátor mesta, ako predsedajúci, prečítal program 25. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Sládkovičove v znení, ako bol zverejnený:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Schválenie programu 25. zasadnutia mestského zastupiteľstva
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Interpelácie poslancov
Kontrola plnenia uznesení z 24. zasadnutia mestského zastupiteľstva
Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta Sládkovičovo

7. Výročná správa konsolidovaného celku mesta Sládkovičovo za rok 2019
8. Návrh 4. úpravy rozpočtu mesta Sládkovičovo r. 2020
9. Návrh Dodatku č. 8/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sládkovičovo č. 81/2013 o
určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a školského zariadenia zriadených na území mesta Sládkovičovo
10. Návrh Dodatku č.1/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sládkovičovo č. 103/2019
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sládkovičovo
11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sládkovičovo č. 105/2020 o miestnom poplatku za
komunálne odpady vrátane biologicky rozložiteľného odpadu, biologicky rozložiteľného
kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady na území mesta Sládkovičovo
12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sládkovičovo č. 106/2020 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, biologicky rozložiteľným odpadom vrátane kuchynského
a reštauračného odpadu na území mesta Sládkovičovo
13. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k rozpočtu mesta Sládkovičovo na rok 2021 s výhľadom na
roky 2022-2023
14. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta Technické služby Sládkovičovo na rok 2021
s výhľadom na roky 2022-2023
15. Návrh rozpočtu Spojenej školy, Školská 1087, Sládkovičovo na rok 2021 s výhľadom na roky 20222023 – originálne kompetencie; prenesené kompetencie
16. Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ S. Petőfiho s vjm na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023 – originálne
kompetencie; prenesené kompetencie
17. Návrh na poskytnutie dotácií na šport a kultúru z rozpočtu mesta 2021
18. Návrh rozpočtu mesta Sládkovičovo na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023
19. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2021
20. Návrh na uzatvorenie nájomnej a mandátnej zmluvy na prenájom domu smútku, na prevádzkovanie
pohrebnej služby a pohrebiska v meste Sládkovičovo na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže
21. Odpredaj nehnuteľného majetku mesta a usporiadanie majetkových vzťahov s mestom
22. Rôzne
23. Diskusia
24. Záver
Predsedajúci oslovil poslancov mestského zastupiteľstva, či majú návrh na doplnenie alebo zmenu
programu zasadnutia. Nakoľko neboli predložené návrhy žiadne na zmenu programu, predsedajúci
pristúpil k hlasovaniu o programe 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove. Poslanci MZ
hlasovaním program rokovania jednohlasne schválili.
3.
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Primátor mesta určil za zapisovateľku Ing. Máriu Gubíniovú a za overovateľov zápisnice poslancov
mestského zastupiteľstva Mgr. Editu Katonovú a PhDr. PaedDr. Attilu Takácsa.
4.
Interpelácia poslancov
Primátor mesta Ing. Anton Szabó otvoril bod 4. rokovania MZ –Interpelácie poslancov. V tomto bode
nevystúpil ani jeden z poslancov mestského zastupiteľstva.
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5.
Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho,24.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 k predloženej správe uviedol, že na 24.
zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 30.9.2020, bolo prijatých 25 uznesení, pri siedmich
uzneseniach nebola prijatá žiadna úloha a ostatné uznesenia boli splnené, resp. sú v štádiu plnenia.
Mestské zastupiteľstvo hlasovaním poslancov kontrolu plnenia uznesení z 24. zasadnutia MZ vzalo na
vedomie.
6.
Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta Sládkovičovo
Hlavný kontrolór mesta Ing. Pavol Doval v správe o kontrole stavu a vývoja dlhu mesta Sládkovičovo
konštatoval, že uvedenú kontrolu vykonal v súlade s Plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 v
zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
v zmysle § 17 ods. 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom kontroly bolo overiť, či
mesto dodržiava pravidlá používania návratných zdrojov financovania podľa zákona č. 583/2004 Z. z. a
preveriť stav a vývoj dlhu mesta Sládkovičovo. Kontrolou stavu a vývoja dlhu mesta Sládkovičovo bolo
zistené, že mesto Sládkovičovo pri prijímaní a splácaní návratných zdrojov financovania postupovalo
v zmysle ustanovení §17 ods.6, ods. 9 až12 zákona č. 583/2004 Z. z. a neboli zistené žiadne nedostatky.
7.
Výročná správa konsolidovaného celku mesta Sládkovičovo za rok 2019
Výročnú správu konsolidovaného celku mesta Sládkovičovo za rok 2019 vrátane príloh (Konsolidovaná
účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy k 31.12.2019, Individuálna účtovná závierka
k 31.12.2019, Audítorská správa z overenia účtovnej závierky a Audítorská správa z overenia účtovnej
závierky a výročnej správy)predložila poslancom mestského zastupiteľstva a o jej obsahu informovala
vedúca finančného odboru Mestského úradu v Sládkovičove Mgr. Katarína Krommerová.
K predloženej správe poslanec Ing. Boris Brunner vzniesol požiadavku, aby v budúcnosti bola výročná
správa konsolidovaného celku mesta doplnená o relevantné grafy a informácie, či roku, za ktorý sa
správa spracovala, došlo k nárastu majetku mesta, aby správa mala vyššiu výpovednú hodnotu. Následne
primátor mesta dal o správe hlasovať a poslanci mestského zastupiteľstva spracovanú Výročnú správu
konsolidovaného celku mesta Sládkovičovo za rok 2019 jednohlasne vzali na vedomie.
8.
Návrh 4. úpravy rozpočtu mesta Sládkovičovo r. 2020
Primátor mesta vyzval vedúcu finančného odboru MsÚ Sládkovičovo Mgr. Katarínu Krommerovú, aby
predniesla a bližšie informovala prítomných o pripravenom návrhu 4. úpravy rozpočtu mesta
Sládkovičovo v r. 2020. Mgr. Katarína Krommerová uviedla, že do konečnej verzie návrhu4.úpravy
rozpočtu mesta r.2020 boli zapracované pripomienky a požiadavky, ktoré boli vznesené zo strany
poslancov MZ na konzultácii poslancov dňa 2.12.2020. Konkrétne ide o zvýšenie príjmov o poskytnutú
náhradu výdavkov COVID-19, zvýšenie prevodu prostriedkov z peňažných fondov, zvýšenie výdavkov
na dopravné značenie na Školskej ul. a zníženie dotácie na kultúrnu a spoločenskú činnosť. Celkovo sa 4.
úpravou rozpočtu znížili rozpočtové príjmy mesta spolu o 1 708415 € a rozpočtové výdavky sa znížili
o 1 643 614 €. Predkladateľku materiálu doplnil prednosta MsÚ Ing. Gábor Krommer, ktorý uviedol, že
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úprava jednotlivých položiek v rozpočte bola vykonaná po dôkladnom zvážení podľa aktuálnej situácie a
potreby.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove hlasovaním jednohlasne schválilo nasledovnú 4. úpravu rozpočtu
mesta Sládkovičovo v roku 2020:
111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
121000 Daň z nehnuteľnosti
Daňové príjmy- dane z príjmov, dane z majetku
133004 Za predajné automaty
133006 Za ubytovanie
Daňové príjmy - dane za špecifické služby
212003 TI 'INOVATECH
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
221000 Administratívne poplatky
222000 Pokuty, penále a iné sankcie
223000 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z výťažkov lotérií a iných podobných hier
Vratka fin.pr.MPSVaR - Súkromné zariadenie sociálnych služieb
Granty od subjektov mimo verejnej správy
Grant šport
Grant -Ekologické informačné aktivity pre rozvoj separovaného zberu
311000 (95%)
312001 Transfery vrámci ver.správy-zo štátneho rozpočtu-školstvo
Dotácia na projekt Rekonštrukcia bytového domu pre potreby projektu
300000 prestupného bývania v meste Sládkovičovo (NFP312060X695)
Dotácia na projekt Rekonštrukcia vnútrobloku sídliska J. Dalloša v meste
300000 Sládkovičovo (NFP302040M502)
Dotácia na projekt Vodozádržné opatrenia v meste Sládkovičovo
300000 (NFP310020X012)
Dotácia na projekt Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného
300000 čerpadla - 18. tr. ZŠ Sládkovičovo (310040X133)
300000 Poskytnutá náhrada výdavkov - COVID19
Tuzemské bežné granty a transfery
Bežné príjmy spolu:
292008
292017
311000
311000

233000 Predaj pozemkov
321000 Grant - Kamery - prevencia kriminality
Dotácia na projekt Rekonštrukcia bytového domu pre potreby projektu
300000 prestupného bývania v meste Sládkovičovo (NFP312060X695)
Dotácia na projekt Rekonštrukcia vnútrobloku sídliska J. Dalloša v meste
300000 Sládkovičovo (NFP302040M502)
Dotácia na projekt Vodozádržné opatrenia v meste Sládkovičovo
300000 (NFP310020X012)
Dotácia na projekt Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného
300000 čerpadla - 18. tr. ZŠ Sládkovičovo (NFP310040X133)
Kapitálové príjmy spolu:
454000 Prevod prostriedkov z peňažných fondov
Príjmové finančné oprerácie spolu:
Rozpočtové príjmy spolu:
01.7.0
02.2.0
04.5.1
04.2.1
05.1.0
05.2.0
06.2.0
06.2.0
06.2.0
06.2.0
08.1.0
08.1.0
08.1.0
08.2.0
08.2.0
08.2.0

Platby úrokov z pôžičky SLSP
Civilná ochrana - Korona (ekon.klasifikácia 630, akcia 01 06 05)
Cestná doprava - dopravné značenie
Transfer - Zväz záhradkárov
Grant -Ekologické informačné aktivity pre rozvoj separovaného zberu
(100%)
Platba za odvod povrchových vôd
Rekonštrukcia bytového domu pre potreby projektu prestupného bývania v
meste Sládkovičovo (NFP312060X695)
Rekonštrukcia vnútrobloku sídliska J. Dalloša v meste Sládkovičovo
(NFP302040M502)
Vodozádržné opatrenia v meste Sládkovičovo (NFP310020X012)
Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla - 18. tr. ZŠ
Sládkovičovo (NFP310040X133)
TJFK-energie
TJFK - 'Oprava a údržba budovy, všeobecné služby, všeobecný materiál
Spomienkový zápas L.Józsu
Deň učiteľov
Oslavy štátnych sviatkov
Družobné akcie

2020
2 256 000
512 193
2 768 193
250
20 000
192 205
49 000
249 000
40 000
2 000
60 000
102 000
2 200
7 000
5 000
200
79 766
778 725

1. úprava
33 435

2. úprava

33 435

0

3. úprava
-123 322
-350
-123 672

0

0

-2 400

0

-1 306

-7 200

0

0

0

116 246

9 728

4. úprava
-1 026
-4 600
-5 626
100
-10 000
-9 900
-9 000
-9 000
-20 000
2 000
-25 000
-43 000
7 000
-7 000
-5 000
-200

UR2020
2 165 087
507 243
2 672 330
350
10 000
179 905
40 000
231 494
20 000
4 000
35 000
59 000
9 200
0
0
0

-78 112
4 034

1 654
908 733

0

80 149

-80 149

0

0

34

-34

0

0

3 449

-3 449

0

0
0
1 048 280
4 368 878
0
9 000

5 700

-5 700
10 696
-157 914
-225 440
2 940
-9 000

0
10 696
1 136 639
4 288 568
2 940
0

116 246
149 681

20 328
19 022

109 698
-23 574

0

222 983

-222 983

0

0

480 352

-480 352

0

0

123 974

-123 974

0

-528 515
-1 361 882
-121 094
-121 094
-1 708 415
100
7 700
4 400
-270

645 962
1 373 087
25 845
295 371
5 957 025
1 661
17 700
9 400
0

-82 223
1 000

1 741
22 000

0
9 000
0
20 000
4 397 878
1 561
0
5 000
270

5 213
132 723
287 617

1 174 477
2 714 962
146 939
146 939
2 880 923
10 000

83 964
21 000

5 794
116 803
99 023

0

84 367

-84 367

0

0
0

36
3 630

-36
-3 630

0
0

0
6 000
8 000
800
300
1 000
4 000

6 000

-6 000
5 000
-5 000
-800
-300
-800
-3 000

0
11 000
3 000
0
0
200
1 000
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08.2.0
Kultúrne a spoločenské akcie
08.2.0
Granty a transfery z TTSK, MKSR a Úradu vlády na kultúru
08.2.0
Dotácie na kultúrnu a spoloč.činnosť z rozpočtu mesta
08.6.0
Katolícka cirkev
09.0
Prenesené komp.-Spoj.šk - transfer
09.0
Prenesené komp.-ZŠSPsvvjm - transfer
09.0
Hygienické a dezinfekčné potreby- Spojená škola
09.0
Dudvážske športové hry, družobné akcie
10.7.0
Mesiac úcty k starším - akcie
10.2.0
Umiestenie do domova sociálnych služieb
Bežné výdavky spolu:
04.4.3
06.2.0
06.2.0
06.2.0

Term.kupalisko VL- rekonštrukcia
Revitalizácia mestského parku
Parkoviská-ZUŠ
Nákup kamier - prevencia kriminality
Rekonštrukcia bytového domu pre potreby projektu prestupného bývania v
06.2.0
meste Sládkovičovo (NFP312060X695)
Rekonštrukcia vnútrobloku sídliska J. Dalloša v meste Sládkovičovo
06.2.0
(NFP302040M502)
06.2.0
Vodozádržné opatrenia v meste Sládkovičovo (NFP310020X012)
Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla - 18. tr. ZŠ
06.2.0
Sládkovičovo (NFP310040X133)
Kapitálové výdavky spolu:
Rozpočtové výdavky spolu:

10 000
1 000
16 350
1 000
578 725
200 000

104 924
11 322

2 000
1 000
15 000
3 972 878

150 230

26 500
20 000
9 000

2 798

-200
6 000
3 728

97 521

123 739

2 100

-5 000
-1 000
-4 000
-640
7 530
-3 496
2 000
-2 000
-1 000
-15 000
-190 832
8 800
-26 500
1 100
-9 000

5 000
0
12 150
360
697 179
211 554
2 000
0
0
0
4 153 536
8 800
0
23 200
2 798

0

234 719

-234 719

0

0
0

505 633
130 499

-505 633
-130 499

0
0

-556 331
-1 452 781
-1 643 614

679 960
1 690 489
5 957 025

0
312 000
4 397 878

137 387
287 617

1 236 291
2 783 401
2 880 923

-89 518
34 221

9.
Návrh Dodatku č. 8/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sládkovičovo č. 81/2013 o
určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy a školského zariadenia zriadených na území mesta Sládkovičovo
Podľa zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení
neskorších predpisov obec všeobecne záväzným nariadením stanovuje výšku finančných prostriedkov
určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok. Návrhom Dodatku č. 8/2020
k VZN Mesta Sládkovičovo č. 81/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia zriadených na území
mesta Sládkovičovo v platnom znení sa v prílohe č. 1 k VZN č. 81/2013 určuje výška finančných
prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka/dieťa pre jednotlivé typy škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sládkovičovo na rok 2021.V návrhu Dodatku č.8/2020 sa v
súčasnosti aktuálna príloha č.1 na rok 2020 nahrádza prílohou, ktorá určuje výšku finančnej dotácie v € /
žiaka pre jednotlivé kategórie škôl a školských zariadení na rok 2021. Dodatok č.8/2020 k VZN č.
81/2013 vychádza z návrhu rozpočtu mesta na rok 2021 a ako aj z návrhu rozpočtov jednotlivých škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sládkovičovo. Sumy sa jednotlivé kategórie škôl a školských
zariadení oproti roku 2020 nemenia.
Pripomienky k návrhu Dodatku č.7/2019 k VZN č. 81/2013 v zákonom ustanovenej lehote neboli
uplatnené. Predsedníčka komisie školstva pri MZ v Sládkovičove Mgr. Edita Katonová uviedla, že
predložený návrh dodatku členovia komisie školstva obdržali elektronicky, jednohlasne ho odsúhlasili
a dodatok č.8/2020 odporučila poslancom schváliť.
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove jednohlasne schválili Dodatok č.8/2020 k Všeobecne
záväznému nariadeniu mesta Sládkovičovo č. 81/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia zriadených
na území mesta Sládkovičovo.
10.
Návrh Dodatku č.1/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sládkovičovo č. 103/2019
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sládkovičovo
5

V návrhu Dodatku č.1/2020 k VZN mesta Sládkovičovo je hlavnou zmenou zavedenie paušálnej úhrady
režijných nákladov v školskej jedálni, teda paušálneho mesačného príspevku zákonných zástupcov žiakov
ZŠ a SŠ vo výške 6 € a pre zákonných zástupcov detí z MŠ vo výške 8 €. V súčasnosti je výška režijných
nákladov v sume 0,20 €/obed pre žiakov ZŠ a SŠ a v sume 0,30 € za jeden odstravovaný deň v materskej
škole – obed a doplnkové jedlo. Zavedením paušálnej úhrady režijných nákladov sa očakáva pokrytie
nákladov školskej jedálne, nakoľko v súčasnosti príjmy od zriaďovateľa, od zákonných zástupcov detí
a žiakov nepokrývajú jej výdavky. Očakávame aj skvalitnenie vybavenia školskej jedálne a výdajných
školských jedální, zjednodušenie vedenia evidencie a zníženie administratívneho zaťaženia
zamestnancov školskej jedálne a školy. Obsahom dodatku je aj návrh, aby prípade mimoriadneho
prerušenia prevádzky vyučovania podľa osobitného predpisu ؘ
– §150 ods.8 písm. a) zákona č.245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa výška
príspevku znížila o pomernú časť za každý deň prerušenia školského vyučovania a prerušenia prevádzky
školského zariadenia. K zverejnenému návrhu Dodatku č.1/2020 k VZN mesta Sládkovičovo č. 103/2019
mesto počas pripomienkového konania neobdržalo žiadnu pripomienku. Predsedníčka komisie školstva
pri MZ Mgr. Edita Katonová informovala prítomných, že členovia komisie školstva predložený návrh
jednohlasne podporili a odporučili ho schváliť.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove jednohlasne schválilo Dodatok č. 1/2020 k Všeobecne záväznému
nariadeniu mesta Sládkovičovo č.103/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sládkovičovo od 1.1.2021.
11.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sládkovičovo č. 105/2020 o miestnom poplatku za
komunálne odpady vrátane biologicky rozložiteľného odpadu, biologicky rozložiteľného
kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady na území mesta Sládkovičovo
Návrh VZN č. 105/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady vrátane biologicky rozložiteľného
odpadu, biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady na
území mesta Sládkovičovo obsahuje zvýšenie ročného poplatku za KO, DSO, BRO a BRKO. Dôvodom
zvýšenia poplatku je nárast investícií do zabezpečenia kompostérov, kompostovacích košov na bioodpad,
certifikovaných vriec na hygienický zber bioodpadu a celkového chodu nakladania s odpadmi na území
mesta. Navrhovaná výška poplatku je 0,08219178€/osoba/kalendárny deň (§ 4 navrhovaného VZN č.
105/2020), čo po zaokrúhlení je 30 €/osobu/rok. Poplatok je v plnom rozsahu možné použiť výhradne na
pokrytie výdavkov za činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, na činnosti spojené s
nakladaním s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, na triedený zber zložiek komunálneho
odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, na úhradu nákladov spôsobených
nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov a na náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu.
K zverejnenému návrhu VZN č. 105/2020 mesto počas pripomienkového konania neobdržalo žiadnu
pripomienku. Počas rokovania o tomto bode programu sa k návrhu VZN č. 105/2020 vyjadrili nasledovní
poslanci MZ:






Ing. Boris Brunner – navrhol zvážiť stanovenie rozdielnej výšky miestneho poplatku za
komunálne odpady pre obyvateľov bývajúcich v rodinných a bytových domoch,
Štefan Lauko – zdôraznil význam separovania odpadu a potrebu eliminovania čiernych skládok,
MVDr. Pavol Bartaloš – uviedol, že napriek separovaniu sa budú poplatky za komunálne odpady
v budúcnosti zvyšovať,
Koloman Hrdlica – zaujímal sa o to, či poplatok v sume30 €/osoba/rok pokryje všetky náklady
mesta spojené s vývozom a uložením odpadu na skládku,
František Ruman – uviedol, že doteraz väčšina kuchynského odpadu, hlavne v bytových domoch,
končí v kanalizácii, pričom náklady na jej vyčistenie znáša vodárenská spoločnosť. Ročne tieto
náklady spoločnosti sú v sume až cca 4 tis €.
6

Mestské zastupiteľstvo po ukončení diskusie k tomuto bodu programu rokovania jednohlasne schválilo
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sládkovičovo č. VZN č. 105/2020 o miestnom poplatku za
komunálne odpady vrátane biologicky rozložiteľného odpadu, biologicky rozložiteľného kuchynského a
reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady na území mesta Sládkovičovo, s platnosťou od 1.1.2021
a uložilo Mestskému úradu v Sládkovičove zabezpečiť vyhlásenie tohto VZN.
12.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sládkovičovo
č. 106/2020 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, biologicky rozložiteľným odpadom
vrátane kuchynského a reštauračného odpadu na území mesta Sládkovičovo
Návrh VZN č. 106/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi,
biologicky rozložiteľným odpadom vrátane kuchynského a reštauračného odpadu na území mesta
Sládkovičovo bol na rokovanie mestského zastupiteľstva predložený z dôvodu zmeny v legislatíve
odpadového hospodárstva. V novele zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov sa kladie dôraz na znižovanie skládkovania a zdôrazňujú sa iné spôsoby nakladania
s odpadmi. V hierarchii odpadového hospodárstva je skládkovanie na poslednom mieste a do popredia sa
dostali priority akými sú predchádzanie vzniku odpadu, príprava na opätovné použitie, recyklácia, iné
zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu. Novela zákona
o odpadoch
priniesla zmenu v separácii komunálnych odpadov, pribudla separácia biologicky
rozložiteľného odpadu a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Tento druh odpadu sa v zmysle
novely nesmie vyskytovať v zberných nádobách pre komunálny odpad alebo pre zmesové odpady. Mesto
Sládkovičovo s Technickými službami Sládkovičovo v hlavnom nasadení prispôsobili separáciu podľa
požiadaviek novely zákona o odpadoch. V zmysle zákona o odpadoch zmeny v separácii sa majú
realizovať od 1.1.2021 .K zverejnenému návrhu VZN č.106/2020 mesto počas pripomienkového konania
neobdržalo
žiadnu
pripomienku.
Mestské
zastupiteľstvo
v Sládkovičove
hlasovaním
jednohlasne schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sládkovičovo č. VZN č. 106/2020o nakladaní
s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, biologicky rozložiteľným odpadom vrátane
kuchynského a reštauračného odpadu na území mesta Sládkovičovo. Ďalej mestské zastupiteľstvo uložilo
mestskému úradu zabezpečiť jeho vyhlásenie vyvesením na úradnej tabuli mesta Sládkovičovo a
zverejnenie na webovom sídle mesta.
13.
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k rozpočtu mesta Sládkovičovo na rok 2021 s výhľadom na
roky 2022-2023
Hlavný kontrolór mesta Ing. Pavol Doval uviedol, že odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta
Sládkovičovo na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023pred jeho schválením v mestskom
zastupiteľstve vypracoval v súlade so zákonom o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Svoje
stanovisko vypracoval až po ukončení pripomienkového konania k návrhu rozpočtu a po zapracovaní
zmien do pôvodne zverejneného rozpočtu.
Hlavný kontrolór konštatoval, že pri tvorbe návrhu rozpočtu mesta Sládkovičovo na rok 2021 a návrhu
viacročného rozpočtu na roky 2022 – 2023 boli zohľadnené požiadavky a potreby mesta, návrhy
poslancov mestského zastupiteľstva, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
organizácií založených a zriadených mestom, požiadavky jednotlivých komisií pri MZ a návrhy
fyzických a právnických osôb pôsobiacich v meste. Hlavný kontrolór mesta po preverení náležitostí a
obsahu návrhu viacročného programového rozpočtu na roky 2021 - 2023 vo svojom stanovisku uviedol,
že návrh rozpočtu mesta Sládkovičovo na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 – 2023 je spracovaný v
požadovanej štruktúre a dostatočnom rozsahu a predkladateľ ho spracoval v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi, najmä s príslušnými ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách
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územnej samosprávy ako i so všeobecne záväznými nariadeniami mesta Sládkovičovo. Mestské
zastupiteľstvo v Sládkovičove hlasovaním jednohlasne vzalo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
Ing. Pavla Dovala k návrhu rozpočtu mesta Sládkovičovo na rok 2021 a viacročného rozpočtu na roky
2022-2023.
14.
Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta Technické služby Sládkovičovo na rok 2021
s výhľadom na roky 2022-2023
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta
Sládkovičovo –Technických služieb Sládkovičovo na roky 2021-2023.Návrh rozpočtu je Technických
služieb Sládkovičovo bol zostavený ako vyrovnaný, pričom príjmová i a výdavková strana rozpočtu za
jednotlivé roky 2021 – 2023 je nasledovná:
rok 2021
- 562 500 €
rok 2022
- 568 300 €
rok 2023
- 573 400 € ako nezáväzný.
K navrhnutému rozpočtu poslanci nemali žiadne pripomienky a návrh rozpočtu schválili rozpočet na rok
2021 vo výške 562 500 € ako záväzný a vzali na vedomie rozpočet rok 2022 vo výške 568 300 € ako
nezáväzný a na rok 2023 vo výške 573 400 € ako nezáväzný.
15.
Návrh rozpočtu Spojenej školy, Školská 1087, Sládkovičovo na rok 2021 s výhľadom na roky 20222023 – originálne kompetencie; prenesené kompetencie
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo a následne schválilo rozpočet Spojenej školy,
Školská 1087, Sládkovičovo na roky 2021-2023 v príjmovej i výdavkovej časti nasledovne:
prenesené kompetencie:

2021 - 755 173 € ako záväzný
a vzalo na vedomie viacročný rozpočet na roky:

2022 - 721 373€ ako nezáväzný

2023 - 721 373 € ako nezáväzný
originálne kompetencie:

2021 - 1 062 250 € ako záväzný
a vzalo na vedomie viacročný rozpočet na roky:

2022 - 1 062 250 € ako nezáväzný

2023 - 1 062 250 € ako nezáväzný
16.
Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ S. Petőfiho s vjm na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023 – originálne
kompetencie; prenesené kompetencie
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove prerokovali a schválili rozpočet Základnej školy
s materskou školou Sándora Petőfiho s vyučovacím a jazykom maďarským – Petőfi Sándor Alapiskola és
Óvoda, Richterova 1171, Sládkovičovo - Diószeg na roky 2021-2023 v príjmovej i výdavkovej časti
nasledovne:
prenesené kompetencie:

2021 -258 950 € ako záväzný
a vzalo na vedomie viacročný rozpočet na roky:

2022 - 256 550 € ako nezáväzný

2023 - 256 550 € ako nezáväzný
originálne kompetencie
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2021 - 83 200 € ako záväzný
a vzalo na vedomie viacročný rozpočet na roky:

2022 -83200 € ako nezáväzný

2023 -83200 € ako nezáväzný
17.
Návrh na poskytnutie dotácií na šport a kultúru z rozpočtu mesta 2021
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo návrhy komisie kultúry pri MZ a komisie športu pri
MZ na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Sládkovičovo na rok 2021 organizáciám vykonávajúcim
kultúrnu, športovú a verejnoprospešnú činnosť vo výške41 240 EUR nasledovne:
Návrh
komisie

Schválená
dotácia MZ

Názov žiadateľa

1.

MO Csemadok, Dió héj

Celoročná činnosť

1 700,00 €

1 700,00 €

1 700,00 €

2.

MO Csemadok, Detský
citarový súbor Diócska

Celoročná činnosť

1 400,00 €

1 400,00 €

1 400,00 €

3.

MO Csemadok
Sládkovičovo

5 700,00 €

5 700,00 €

5 700,00 €

4.

MO Csemadok, Hahota

1 500,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

5.

MO Matice Slovenskej
Sládkovičovo

320,00 €

320,00 €

320,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

720,00 €

720,00 €

720,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

Organizačné zabezpečenie

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

Činnosť oddielu

4 700,00 €

4 700,00 €

4 700,00 €

16 000,00 €

16 000,00 €

16 000,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

6.

7.

MO Matice slovenskej
Sládkovičovo,
Súbor malých javiskových
foriem
MO Matice slovenskej
Sládkovičovo, Folklórny
súbor Zvončekárky, Detský
folklórny súbor Zvončeky

8.

OZ Klobáskový klub
Sládkovičovo

9.

OZ Ponvagli

10. OZ Ponvagli
Súkromná stredná odborná
škola Sládkovičovo
Stolnotenisový oddiel,
12.
Slavoj Sládkovičovo
11.

13. FK Slavoj Sládkovičovo
14. Fitnes klub Sládkovičovo

Účel použitia projektu

Požadovaná
dotácia 2021

č.

Celoročná činnosť-70.Výročie
ZO Csemadoku v
Sládkovičove
Činnosť a existencia súboru
Folklórne popoludnie pre
členov MO MS, spomienkové
popoludnie k 74. výročiu
presídlenia, tvorivé dielne a
hry pre deti-prázdninové
aktivity s deťmi
Príprava a organizácia
podujatí v oblasti umeleckého
prednesu
Nákup nových krojov a obuvi,
príprava, nácvik a organizácia
kultúrnych podujatí v oblasti
ľudového tanca a spevu
Reprezentácia mesta,
družobné akcie-Ivančice,
Csorvás, Gerendás, Sid
Prezentácia histórie mestapublikácia
Propagácia prírodného
bohatstva na území mesta
Sládkovičovo

Rozvoj mládežníckej základne
a vyhľadávanie športových
talentov
Športová činnosť klubu
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15. KK Slavoj Sládkovičovo
16.

Na trati OZ

Pokrytie nákladov na činnosť
klubu
Výkon hipoterapie na
zlepšenie stavu vzhľadom ku
diagnóze

3 500,00 €

3 500,00 €

3 500,00 €

1 920,00 €

0,00 €

0,00 €

Do diskusie k tomuto bodu rokovania sa zapojili nasledovní poslanci MZ:


Poslanec MVDr. Pavol Bartaloš sa zaujímal o to, či vyčlenené finančné prostriedky pre FK
Slavoj Sládkovičovo budú využité na rozvoj mládežníckej futbalovej základne a vyhľadávanie
športových talentov a ako funguje žiacke futbalové mužstvo.

Zodpovedal p. Viliam Brunner, prezident FK Slavoj, ktorý uviedol, že trénerom žiakov je p.
Štefan Kysela, ml., v FK Slavoj Sládkovičovo funguje prípravka, žiaci, dospelí, čo potvrdil aj
poslanec mestského zastupiteľstva PaedDr. Attila Takács.


Poslankyňa Eva Sudová uviedla, že návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta je roku 2021
takmer na rovnakej úrovni ako v roku 2020, s výnimkou Csemadoku, ktorý bude oslavovať 70.
výročie svojho vzniku a pri tejto príležitosti bude vydaná publikácia. Čerpanie dotácií
jednotlivými subjektmi v roku 2020 bolo značne ovplyvnené epidémiou COVID-19, keď niektoré
plánované akcie museli byť zrušené.

Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove jednohlasne schválilo poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta
Sládkovičovo na rok 2021 organizáciám vykonávajúcim kultúrnu, športovú a verejnoprospešnú činnosť
v zmysle § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a Všeobecne
záväzného nariadenia č.100/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta v takej výške, ako bolo
navrhnuté.
18.
Návrh rozpočtu mesta Sládkovičovo na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023
Predložený návrh rozpočtu mesta Sládkovičovo na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023 je zostavený
ako vyrovnaný. Rozpočet na rok 2021, ako záväzný, obsahuje celkové príjmy v objeme 6 580 451 €a
v rovnakom objeme i celkové výdavky. Z toho bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový v objeme
prebytku 374 265 €, kapitálový rozpočet so schodkom v objeme – 943 930 € a finančné operácie s
prebytkom v sume 569 666 €. Skladba návrhu rozpočtu mesta na rok 2021s výhľadom na roky 20222023je v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súčasťou rozpočtu mesta Sládkovičovo na rok 2021
s výhľadom na roky 2022-2023 je aj návrh programového rozpočtu mesta Sládkovičovo na roky 20212023, návrh rozpočtu obsahuje aj finančné vzťahy k príspevkovej organizácii zriadenej mestom –
Technické služby Sládkovičovo ako aj k právnickým osobám, ktorých je mesto Sládkovičovo
zriaďovateľom.
Pri prerokovaní predloženého návrhu rozpočtu mesta Sládkovičovo na rok 2021 s výhľadom na roky
2022-2023sa k návrhu vyjadrili nasledovní poslanci mestského zastupiteľstva:


Koloman Hrdlica sa zaujímal o dôvody vysokého nárastu rozpočtovanej sumy oproti roku 2018 na
výdavky verejnej správy, požiadal v budúcnosti túto položku vyšpecifikovať a rozčleniť,



Eva Sudová navrhla inšpirovať sa, akým spôsobom zostavujú rozpočet v porovnateľných obciach
a kriticky sa vyjadrila ku skutočnosti, že finančná komisia pri MZ pred jeho schvaľovaním
v mestskom zastupiteľstve nezasadala sa nevyjadrila sa k návrhu rozpočtu,



Ing. Boris Brunner požiadal o vysvetlenie niektorých položiek – kapitálové výdavky vyčlenené
na financovanie projektov, ktoré neboli v roku 2020 zrealizované a presúvajú sa do r. 2021,
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MVDr. Pavol Bartaloš, ako predseda finančnej komisie pri MZ, uviedol dôvody, prečo finančná
komisia nezasadala a nezaujala stanovisko k návrhu rozpočtu mesta,



Štefan Lauko uviedol, že v súčasnosti žijeme v období mimoriadnej situácie z dôvodu pandémie
COVID-19 a komisie, ktoré sú poradným orgánom mestského zastupiteľstva, v tomto období
nezasadali. Pred týždňom sa poslanci na konzultácii s návrhom rozpočtu mesta podrobne
zaoberali, navrhli v ňom vykonať niektoré korekcie, ktoré boli zapracované a odporučil
poslancom predložený návrh rozpočtu mesta na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023
schváliť.

Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove po pripomienkovaní poslancov a po zodpovedaní na ich otázky
primátorom mesta, prednostom MsÚ a vedúcou finančného odboru MsÚ jednohlasne schválilo rozpočet
mesta Sládkovičovo na roky 2021-2023 v príjmovej i výdavkovej časti nasledovne:

na rok 2021 – 6 580 451 € ako záväzný
a vzalo na vedomie viacročný rozpočet na roky:

2022 – 4 343 403 € ako nezáväzný v príjmovej časti aj vo výdavkovej časti

2023 – 4 455 328 € ako nezáväzný v príjmovej časti aj vo výdavkovej časti.
19.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2021
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2021 obdržali poslanci písomne,
návrh bol zverejnený na webovej stránke mesta. Hlavný kontrolór mesta Ing. Pavol Doval uviedol, že
návrh plánu kontrolnej činnosti predkladá mestskému zastupiteľstvu súlade so zákonom SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Hlavný kontrolór je povinný kontrolovať zákonnosť, účinnosť,
hospodárnosť a efektívnosť pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta a plán
kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021spracoval tak, že je zameraný najmä na kontrolu dodržiavania
všeobecne záväzných nariadení mesta, plnenie prijatých uznesení mestského zastupiteľstva, kontrolu
stavu a vývoja dlhu mesta, dodržiavanie zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, dodržiavanie úloh vyplývajúcich predovšetkým zo zákona o obecnom zriadení
a z relevantných osobitných predpisov. Mestské zastupiteľstvo hlasovaním jednohlasne schválilo Plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 a poverilo ho vykonaním kontrol podľa
schváleného plánu.
20.
Návrh na uzatvorenie nájomnej a mandátnej zmluvy na prenájom domu smútku, na
prevádzkovanie pohrebnej služby a pohrebiska v meste Sládkovičovo na základe výsledku
obchodnej verejnej súťaže
Primátor mesta informoval prítomných o výsledku obchodnej verejnej súťaže o ekonomicky
najvýhodnejšiu cenovú ponuku na prenájom domu smútku v Sládkovičove s príslušenstvom, chladiacim
a ostatným zariadením a na prevádzkovanie pohrebnej služby a pohrebiska v meste Sládkovičovo.
V rámci vyhlásenej súťaže boli podané dve ponuky, víťazom súťaže sa stal Ernest Molnár, Záhradnícka
1559/58,Veľké Úľany. Primátor mesta poukázal na to, že v poslednom období bolo niekoľko sťažností na
kvalitu poskytovaných pohrebných služieb.
Poslankyňa Mgr. Edita Katonová uviedla, že súhlasí s uzavretím zmluvy s p. Molnárom, no odporučila
zakotviť do zmluvy návrhy, ktoré uviedli poslanci na konzultácii, aby úroveň pohrebov bola na
kvalitatívne vysokej úrovni, s kvalitným ozvučením, s hudobnou produkciou, ak si ju pozostalí prajú. Je
potrebné, aby nový nájomca uzatvoril zmluvu so subjektom, ktorý dokáže zabezpečiť kvalitný hudobný
sprievod a ozvučenie počas pohrebu..
Poslanci poverili primátora mesta podpísať mandátnu a nájomnú zmluvu s víťazom obchodnej verejnej
súťaže p. Ernestom Molnárom, Záhradnícka 1559/58Veľké Úľany a to na dobu určitú od 01.01.2021 do
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31.12.202 a uložili Mestskému úradu v Sládkovičove do 15.12.2020 pripraviť nájomnú a mandátnu
zmluvu, predložiť ju na podpis zmluvným stranám a zabezpečiť ich zverejnenie.

21.
Odpredaj nehnuteľného majetku mesta a usporiadanie majetkových vzťahov s mestom
21.1
Primátor mesta informoval prítomných o výsledku vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na odpredaj
časti pozemku parc. č. 2605/3, parcela registra „C“ vo výmere 78 m2, v k. ú. Sládkovičovo.
Do obchodnej verejnej súťaže sa zapojila jedna uchádzačka, ktorá aj splnila všetky podmienky vyhlásenej
súťaže. Mestské zastupiteľstvo schválilo predaj časti pozemku parc. č. 2605/3vo výmere 78 m2, v k. ú.
Sládkovičovo, vedenej na LV 1705 víťazke obchodnej verejnej súťaže Mgr. Dominike Rátzovej, bytom
Sigetská 1683/14, Sládkovičovo, za kúpnu cenu 2430 €. Poslanci mestského zastupiteľstva uložili
Mestskému úradu v Sládkovičove pripraviť do 15.12.2020 kúpnu zmluvu, predložiť ju na podpis
zmluvným stranám a zabezpečiť jej zverejnenie.
21.2
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo žiadosť spoločnosti Márton & Márton,Fučíkova
458/252, Sládkovičovo o súhlas na vybudovanie prístupovej cesty na mestských pozemkoch parc. č.
2845, parc. č. 2849 a parc. č. 2850, vedených na LV 1705 k. ú. Sládkovičovo, o dĺžke cca 38 m a šírke
cca 6 m a odsúhlasilo výstavbu miestnej komunikácie na týchto pozemkoch na náklady žiadateľa s tým,
že bude zriadené vecné bremeno a novovybudovaná miestna komunikácia bude verejne prístupná.
Poslanci mestského zastupiteľstva poverili primátora mesta pred začatím výstavby miestnej komunikácie
s uvedenou spoločnosťou podmienky.
21.3
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo a následne schválilo odkúpenie nehnuteľnosti vo
vlastníctve Dipl. Ing. Mojmíra Jána Krišku, bytom Hany Meličkovej 39,Bratislava vedených na LV 2945
k.ú. Sládkovičovo – parc. č. 3483/2, par. č.3484/1, parc. č. 3484/1, parc. č. 3488/27, parc. č. 3489/101,
parc. č. 3489/102 a parc. č. 3489/194 v celkovej výmere 2.884 m2, v podiele 165/5120 , t. j.
spoluvlastnícky podiel : 93 m2. Mesto Sládkovičovo odkupuje nehnuteľnosti za kúpnu cenu 10 Eur/m2,
celková kúpna cena je v sume 930 Eur. Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove uložilo Mestskému úradu
v Sládkovičove pripraviť kúpnu zmluvu, predložiť ju na podpis zmluvným stranám a zabezpečiť jej
zverejnenie.
Ďalej mesto Sládkovičovo poslanci schválili vyplatenie nájomného za nájom vyššie uvedených
nehnuteľností tomuto vlastníkovi spätne za roky 2018,2019 a 2020vo výške 0,50 Eur/m2/rok, t. j. spolu
139,50 Eur.
21.4
V nadväznosti na početné predchádzajúce rokovania medzi mestom a rod. Lengyelfalusyovou ohľadom
vysporiadania vzájomných vzťahov, boli poslanci i Lengyyelfalusyovci na 24. zasadnutí mestského
zastupiteľstva dňa 30.9.2020 informovaní o tom, akým spôsobom navrhuje mesto vysporiadať vzájomné
majetkové vzťahy. Primátor vtedy uviedol, že sú vypracované znalecké posudky a navrhol ako riešenie
uplatnenie osobitného zreteľa, ktorý bude pred rokovaním v mestskom zastupiteľstve zverejnený na 15
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dní a následne o ňom budú poslanci MZ hlasovať. Ak to schváli 3/5 väčšina poslancov MZ, vzájomné
vysporiadanie bude zrealizované zámennou zmluvou. Podľa jeho vyjadrenia je tento návrh pre obe strany
výhodný.
Primátor mesta objasnil, akým spôsobom je navrhnutá zámena:
Mesto Sládkovičovo vlastní budovu so súpisným č. 97 – Klampiarstvo, na KN-C parcele č. 492, vedenú
na OÚ - KO Galanta na LV 1705, k. ú. Sládkovičovo v celosti k celku. Imrich Lengyelfalusy vlastní
pozemok vedený na OÚ - KO Galanta na LV 1056 k. ú. Sládkovičovo ako KN-E parcelu č. 401/2,
zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 1 112 m2 v celosti k celku. Mesto Sládkovičovo zamení budovu
so súpisným č. 97 – Klampiarstvo na KN-C parc. č. 492 v celosti. Cena budovy je vyčíslená podľa
znaleckého posudku na sumu 13.554,90 Eur/1 dielňa x 2 dielne = 27.109,80 Eur za pozemky, ktoré boli
vytvorené geometrickým plánom č. 3-6/2020 z KN-E parc.č. 401/2 - zastavaná plocha a nádvoria vo
výmere 1112 m2, ako KN-C parc.č. 491/1, zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 246 m2a parc.č.
493/4, zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 282 m2, teda spolu vo výmere 528m2 v celosti. Cena
nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku je 45,24 Eur/ m2, čiže cena zamenenej nehnuteľnosti je 528 m2
x 45,24 Eur/ m2 = 23.886,72 Eur
Rozdiel hodnoty zamieňaných nehnuteľností vo výške 3 223,08 Eur v prospech mesta Sládkovičovo,
zaplatí Imrich Lengyelfalusy na účet mesta.
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa je nasledovné: Budova so súpisným č. 96
Administratívna budova postavená na KN-C parc. č. 491/1,491/2, vedená na LV 1705, k.ú. Sládkovičovo,
ktorá je vo vlastníctve Mesta Sládkovičovo, sa nachádza na pôvodnej KN-E parcele č. 401/2, vedenej na
LV 1056, ktorá parcela je vo vlastníctve Imricha Lengyelfalusyho. Zámenou nehnuteľností budú
vysporiadané vlastnícke vzťahy pozemkov, na ktorých sa nachádza budova vo vlastníctve mesta a
priľahlý pozemok dvor, ktorý slúži pre potreby mesta.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove hlasovaním jednohlasne schválilo zámer zámeny majetku mesta
Sládkovičovo z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
21.5
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove na základe rozhodnutia Katastrálneho odboru Okresného úradu
v Galante zo dňa 2.12.2020 o prerušení katastrálneho konania prerokovalo a schválilo odôvodnenie
odpredaja majetku mesta Sládkovičovo z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a, ods. 8,
písm. b)zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Ide 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, ktoré sú vedené na LV č. 1705, k.ú. Sládkovičovo pre žiadateľa Ľudovíta Gála a manželky
Kataríny Gálovej, bytom Sládkovičovo, F. Kazinczyho 1252/18.Odôvodnenie osobitného zreteľa je
nasledovné: odpredajom uvedených pozemkov bude vysporiadané vlastníctvo pod existujúcou garážou
a prístupovej cesty vo vlastníctve žiadateľov, pričom sa jedná sa o pozemok, ktorý je pre mesto
prebytočným majetkom. Toto zdôvodnenie osobitného zreteľa je neoddeliteľnou súčasťou Uznesení
Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove č. 175/MZ-2020 a č. 194/MZ-2020.
22.
Rôzne
22.1
Prednosta MsÚ Ing. Gábor Krommer informoval prítomných o možnosti získania nenávratného
finančného príspevku na projekt Výstavba verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice pre
elektromobily v meste Sládkovičovo. Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove hlasovaním schválilo
podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt v rámci Schémy na podporu budovania infraštruktúry
pre alternatívne palivá. Ďalej Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove schválilo, že mesto Sládkovičovo,
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ako žiadateľ, zabezpečí realizáciu tohto projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, povinné
spolufinancovanie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške rozdielu celkových
výdavkov projektu a poskytnutého NFP (maximálne v sume 650 Eur. Výška hodnoty projektu bude
v zmysle maximálnej výšky dotácie uvedenej vo výzve najviac 13 000 Eur. Elektrostanica by mala byť
situovaná na priestranstve pred budovou Villa Diószeg na Fučíkovej ul.
22.2
Prednosta MsÚ Sládkovičovo objasnil dôvod návrhu na zrušenie uznesenia č. 169/MZ-2020, týkajúceho
sa projektu mesta podaného v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC411-2018-41 – Využitie geotermálnej
energie s použitím tepelného čerpadla, ktoré prijali poslanci Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove
dňa 17.6.2020. Poslanci hlasovaním jednohlasne zrušili predmetné uznesenie. Následne Mestské
zastupiteľstvo v Sládkovičove jednohlasne schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok z operačného programu Kvalita životného prostredia na projekt: „Mesto Sládkovičovo –
Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla“, Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2019-61,
pričom celkové oprávnené výdavky projektu 502 984,88 EUR v zmysle výzvy. Ďalej poslanci mestského
zastupiteľstva v Sládkovičove schválili zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
z rozpočtu obce vo výške najmenej 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu a financovanie
prípadne vzniknutých neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Sládkovičovo.
22.3
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo a schválilo predloženie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok na projekt „Spoločne to zvládneme“, na základe výzvy Ministerstva investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaceho orgánu v spolupráci s Ministerstvom pro místní
rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce INTERREG V-A SK-CZ/2020/12, Prioritná
os 1. Využívanie inovačného potenciálu, Investičná priorita: Príprava a vykonávanie spoločných
vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov (10b), Špecifický cieľ: 1.1 Zvýšenie
relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu
práce.Do projektu budú za mesto Sládkovičovo zapojené základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta– Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo a Základná škola s materskou školou Sándora
Petőfiho s vyučovacím jazykom maďarským – Petőfi Sándor Alapiskola és Óvoda, Richterova 1171,
Sládkovičovo– Diószeg. Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo zabezpečenie finančných prostriedkov
z rozpočtu mesta Sládkovičovo na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške najmenej 5%
z celkových oprávnených výdavkov projektu v súlade s podmienkami výzvy, maximálne však do výšky
12 500 € a zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
23.
Diskusia


Ako prvá sa do diskusie zapojila poslankyňa Eva Sudová. Uviedla, že dva dni pred rokovaním
MZs poslancom Kolomanom Hrdlicom dostali písomnú odpoveď primátora mesta na ich
interpeláciu z januárového a septembrového zasadnutia MZ týkajúcu sa stavebných prác – Úprava
vstupu areálu ZŠ na Školskej ulici v Sládkovičove a Oceľové zábradlie vedľa Košútskej cesty.
Poukázala na to, že odpoveď primátora na interpeláciu bola podrobná, no poukázala na isté
nezrovnalosti, ktoré z dostupných údajov na webovej stránke mesta Sládkovičovo zistila. Ide
o dátumy týkajúce sa procesu verejného obstarávania, zlé zahrnutie, resp. nezahrnutie uvedených
stavebných prác do súhrnných štvrťročných správ mesta Sládkovičovo o realizovaných verejných
obstarávaniach, nezverejnenie zmluvy na „Úpravu vstupu
areálu ZŠ na Školskej ul.
v Sládkovičove“ na webe mesta, fakturovanie prác zo strany dodávateľa ešte pred ich ukončením.
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Primátor mesta podrobne vysvetlil postup mesta pri realizácii týchto prác a uviedol, že p.
poslankyňa účelovo zavádza verejnosť, ak má vedomosť, že bol porušený zákon, nech podá
trestné oznámenie.
Poslankyňa Eva Sudová uviedla, že trestné oznámenie v uvedenej veci nepodá, no požiada
hlavného kontrolóra mesta o vykonanie kontroly, či mesto neporušilo platné zákony.
Poslanec Koloman Hrdlica podotkol, že nechce vyvolávať zbytočné hádky, jeho interpelácia
z januára 2020 smerovala k tomu, aby nedochádzalo k pochybnostiam, či pri realizovaní
stavebných prác neboli porušené príslušné právne predpisy.


Do diskusie sa zapojila občianka mesta p. Katarína Krommerová s otázkou, z akého dôvodu
nebola od 1.augusta 2020 zmenená doprava na Školskej ul. na jednosmernú, ako bolo sľúbené.
Zodpovedal primátor, ktorý uviedol, že v rozpočte mesta neboli schválené finančné prostriedky na
zmenu dopravného značenia Školskej ul. (cenová ponuka bola 4 200 € + DPH), uvedená suma je
už zahrnutá v 4. úprave rozpočtu mesta a v roku 2021 bude plánovaná zmena dopravného
značenia uskutočnená.



PhDr. Terézia Pethőová poďakovala poslancom mestského zastupiteľstva za riešenie odpredaja
pozemku pod bytovkou s. č. 340 na Fučíkovej ul. Doteraz však odpredaj pozemku pod bytovkou
nebol zrealizovaný, nakoľko žiadatelia neboli zo strany mesta vyzvaní na podpis kúpnej zmluvy.
Vzhľadom na to, že poslanci neschválili odpredaj priľahlých pozemkov, vlastníci bytov musia
neustále riešiť rôzne problémy ako sú neporiadok v okolí budovy, poškodili im nové okná,
ukradli nimi zakúpenú a vysadenú zeleň, permanentne prechádzajú vedľa budovy osobné
i nákladné autá. Je toho názoru, že mesto by sa malo starať o udržiavanie poriadku na svojej
nehnuteľnosti.
Primátor mesta uviedol, že v uvedenej veci je dotknutý, nakoľko je spoluvlastníkom budovy.
Zmluvu na odpredaj pozemku pod budovou môžu prísť žiadatelia, ktorým bol odpredaj
schválený, na mesto podpísať. Prisľúbil, že mesto pripraví návrh na ďalší postup v uvedenej veci.
PhDr. Terézia Pethőová ďalej poukázala na neaktuálne a nepravdivé údaje na virtuálnom
cintoríne Sládkovičovo, kde mnohí občania sú uvedení ako neplatiči.
Primátor mesta zodpovedal, že v súčasnosti mesto dáva do poriadku pasportizáciu cintorína,
úhrady za hrobové miesta, uzatvára, resp. aktualizuje nové zmluvy o nájme hrobového miesta,
nakoľko bývalý nájomca cintorína, ktorý toto mal zabezpečovať, si plnenie týchto povinností
zanedbal.

24.
Záver
Primátor mesta Ing. Anton Szabó poďakoval všetkým prítomným za ich účasť na rokovaní, poprial im
krásne sviatky, všetko dobré v roku 2021 a 25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove
o 20,01 hod. ukončil.
V Sládkovičove 16.12.2020
Ing. Anton Szabó - primátor mesta

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

Ing. Gábor Krommer- prednosta MsÚ

....................................................
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Overovatelia zápisnice:
Mgr. Edita Katonová

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

PhDr. PaedDr. Attila Takács

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

Zapísala: Ing. Mária Gubíniová

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