Zápisnica

z 26. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, ktoré sa konalo dňa30.12.2020o 15.00 hod. v Technologickom inkubátore INOVATECH Sládkovičovo
Prítomní:
Primátor mesta: Ing. Anton Szabó
Poslanci MZ :
Koloman Hrdlica
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
Štefan Lauko– ospravedlnený
Hlavnýkontrolór mesta: Ing. Pavol Doval
Prednosta MsÚ Sládkovičovo: Ing. Gábor Krommer– ospravedlnený
Ďalej boli prítomní : Viď prezenčná listina
1.
Otvorenie
Rokovanie 26.mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove otvoril
o 15,03 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 7 poslancov,čo je nadpolovičná väčšina a mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

2.
Schválenie programu 26. mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva
Primátor mesta, ako predsedajúci, prečítal program 26. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Sládkovičove v znení, ako bol zverejnený:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu 26. mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

4. Interpelácie poslancov
5. Prerokovanie Stratégie budovania SMART City Sládkovičovo
6. Záver
Predsedajúci navrhol program doplniť o prerokovanie spolufinancovania projektu Vodozádržné opatrenia v meste Sládkovičovo. Vyzval poslancov mestského zastupiteľstva, aby sa
vyjadrili, či s týmto návrhom súhlasia, resp. či majú návrh na zmenu programu 26.zasadnutia
MZ. Nakoľko neboli predložené žiadne návrhy, predsedajúci pristúpil k hlasovaniu
o programe 26. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove. Poslanci
mestského zastupiteľstva hlasovaním program rokovania schválili.
3.
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Primátor mesta určil za zapisovateľku Ing. Máriu Gubíniovú a za overovateľov zápisnice poslankyne mestského zastupiteľstva JUDr. Alexandru Machanovú a Evu Sudovú.
4.
Interpelácia poslancov
Primátor mesta Ing. Anton Szabó otvoril bod 4. rokovania –Interpelácie poslancov. V tomto
bode vystúpila poslankyňa Eva Sudová, ktorá interpelovala:







Či sa plní rozhodnutie Valného zhromaždenia spoločnosti Technické služby Sládkovičovo, spol. s r.o. o likvidácii tejto spoločnosti zriadenej mestom a v tejto sa veci koná;
Uviedla, že už v minulosti požiadala mesto o zverejňovanie nahrávok z rokovania
mestského zastupiteľstva, čo primátor prisľúbil, ale nezrealizoval. Tento návrh konzultovala s hlavným kontrolórom mesta, ktorý odporučil zapracovať zverejňovanie
nahrávok do rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva. Uviedla, že bude nápomocná pri vypracovaní nového rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva hlavným kontrolórom mesta Ing. Pavlom Dovalom;
V ďalšej interpelácii poukázala na to, že mestu bola udelená pokuta z Úradu pre verejné obstarávanie vo výške 16 000 € a uloženú pokutu nie je možné zaúčtovať bez toho,
aby nebola zosobnená. Nehospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami je trestný
čin, mesto musí podľa platných právnych predpisov nakladať s verejnými prostriedkami hospodárne a efektívne. Z toho dôvodu interpelovala, či bola udelená pokuta zosobnená, nakoľko kontrolné orgány ako napr. daňový úrad či NKÚ môžu pri kontrole
nezosobnenú pokutu považovať za neodôvodnené obohatenie;
Ďalej interpelovala, či došlo k legislatívnym zmenám v oblasti verejného obstarávania,
pretože mesto ustúpilo od zverejňovania realizovaných verejných obstarávaní, nakoľko podľa údajov na webe mesta bolo v roku 2019 realizovaných celkom 19 zákaziek
s nízkou hodnotou a aktuálne v roku 2020 bola zverejnená iba jedna zákazka.

Na vznesené interpelácie zodpovedal primátor mesta Ing. Anton Szabó. K jednotlivým interpeláciám poslankyne Evy Sudovej uviedol nasledovné:



Proces likvidácie spoločnosti Technické služby Sládkovičovo, spol. s r. o. je v štádiu
realizácie, podľa informácií, ktoré má k dispozícii, konateľ spoločnosti v uvedenej veci koná;
Na zmene rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove budú pracovať prednosta mestského úradu a hlavný kontrolór, na spolupráci na jeho príprave sa
samozrejme môžu podieľať i poslanci MZ;
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Udelená pokuta z ÚVO, ktorú mesto dostalo za rozdelenie zákazky, bola riadne
v účtovníctve mesta zaúčtovaná. Podľa právneho stanoviska, ktoré si dal vypracovať,
pokuta nemôže byť zosobnená primátorovi mesta, poukázal na skutočnosť, že za rovnaký prehrešok bola mestu Galanta obdobne udelená pokuta zo strany ÚVO zrušená,
podľa jeho vyjadrenia je zosobnenie pokuty dôležité iba pre p. poslankyňu Evu Sudovú. Vyjadril sa, že pracovníci ÚVO túto pokutu mestu udelili na „politickú objednávku“.
Primátor mesta uviedol, že zákazky s nízkou hodnotou už mesto nebude zverejňovať,
lebo žiadny zákon to neprikazuje, a pri zákazkách s nízkymi hodnotami stačí osloviť
tri firmy.

Hlavný kontrolór mesta Ing. Pavol Doval doplnil, že v prípade, ak bude v rokovacom poriadku mestského zastupiteľstva schválené, že záznamy z rokovaní mestského zastupiteľstva budú
zverejňované, mesto k takémuto kroku bezodkladne pristúpi.
Zosobňovanie pokút žiadny zákon presne neupravuje, Úradom pre verejné obstarávanie uloženú pokutu mesto riadne zaúčtovalo. V niektorých subjektoch sú zriadené škodové komisie,
ktoré preskúmavajú zavinenie škody a navrhujú uplatnenie sankcie voči osobe, ktorá škodu
spôsobila, resp. vnútorným predpisom je upravený spôsob a forma náhrady vzniknutej škody.
5.
Prerokovanie Stratégie budovania SMART City Sládkovičovo a spolufinancovania projektu Vodozádržné opatrenia v meste Sládkovičovo
Primátor mesta oboznámil prítomných o spracovanom dokumente Stratégia budovania
SMART City Sládkovičovo, ktorý vytvára rámec pre implementáciu využívania inteligentných technológií v rôznych oblastiach v našom meste. Hlavným zámerom dokumentu je spracovanie koncepcie na zavedenie inteligentných technológií, ktoré budú mať pozitívny dopad
na ďalší rozvoj mesta Sládkovičovo.
Stratégia budovania SMART city Sládkovičovo navrhuje rozvojovú stratégiu v oblasti smart
technológií a ich využitie s ohľadom na podporu inovácií v prospech obyvateľov a jeho návštevníkov.
Primátor mesta informoval, že mesto podalo projekt Smart City, a má reálnu možnosť získať
nenávratný finančný príspevok vo výške 500 000 €. V prípade, ak bude projekt doplnený aj
o Stratégiu budovania SMART City Sládkovičovo, pri hodnotení projektu získa viac bodov
a je väčšia šanca, že projekt mesta bude úspešný. Návrh „Stratégie“ bol zverejnený na webovej stránke mesta na pripomienkovanie, bolo v ňom viac chýb, ktoré už mesto odstránilo
a materiál upravilo. Termín na doplnenie projektu o Stratégiu Smart City je 4.1.2021, práve
z uvedeného dôvodu zvolal mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva.
Poslankyňa Eva Sudová v diskusii k tomuto bodu uviedla, že spracovateľ predloženého materiálu vychádzal zo starého Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo
a v jednotlivých častiach sa opakovane odvoláva na operačné programy obdobia rokov
2016‒2020. V spracovanej Stratégii budovania SMART City Sládkovičovo je veľa chýb, nepresností a prisľúbila, že večer elektronicky odošle primátorovi spracovaný a upravený materiál, ktorý ešte bude potrebné odkonzultovať s jeho spracovateľom.
Primátor jej poďakoval za pomoc, pred hlasovaním odporučil poslancom mestského zastupiteľstva Stratégiu budovania SMART City Sládkovičovo schváliť s tým, že do materiálu budú
zapracované nevyhnutné opravy.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove hlasovaním jednohlasne schválilo Stratégiu budovania
SMART City Sládkovičovo.
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Primátor mesta informoval poslancov o možnosti získania nenávratného finančného príspevku
predložením projektu Vodozádržné opatrenia v meste Sládkovičovo, vypracovaného na základe výzvy OPKZP-PO2-SC211-2020-62, Operačný program Kvalita životného prostredia,
ktorú vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Predmetom podpory
v rámci tejto výzvy sú vodozádržné opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú za účelom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy. Mesto na základe tejto výzvy vypracovalo projekt, v rámci ktorého chce vymeniť v mestskom parku asfaltové chodníky a plochy vo výmere
cca 1 250 m2, ktoré sú nepriesakové za nové, priesakové, čím splní podmienky jedného
z opatrení výzvy –vsakovanie zrážkových vôd, nakoľko nepriepustné povrchy nahradí inými
povrchmi s vodozádržnou funkciou. Spolufinancovanie mesta vo výške 5 % oprávnených
výdavkov je 10 095,63 €. Poslanci Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove jednohlasne
schválili zabezpečenie spolufinancovania uvedeného projektu z rozpočtu mesta Sládkovičovo.
V neformálnej diskusii, ktorá nasledovala po vyčerpaní bodov programu rokovania, sa poslanci JUDr. Alexandra Machanová, Koloman Hrdlica zaujímali o súčasný stav projektov mesta cyklistický chodník a projekt vnútroblok; o výstavbu nových parkovacích miest na Sídl. J.
Dalloša; spätnú úpravu plôch po realizovaných rozkopávkach (po výmene rozvodov zo strany
fy Menert); výstavbu ďalších zberných ostrovčekov a o plánovanú rozkopávku Školskej ul. zo
strany SPP. Na vznesené otázky poslancov zodpovedal primátor mesta.
Poslankyňa Eva Sudová informovala prítomných o skutočnosti, že Mauzóleum rodiny Kuffnerovcov v parku bolo vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku a tak sa mesto, ako jeho majiteľ, môže uchádzať o získanie finančných prostriedkov na jeho opravu v rámci programu
„Obnovme si svoj dom“ a vyzvala kompetentných pracovníkov mesta, aby pripravili projekt
na rekonštrukciu mauzólea.
6.
Záver
Primátor mesta Ing. Anton Szabó poďakoval všetkým prítomným za ich účasť na rokovaní,
poprial im v roku 2021 pevné zdravie a 26. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Sládkovičove o 16.05 hod. ukončil.
V Sládkovičove 30. decembra. 2020
Ing. Anton Szabó, primátor mesta

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

Overovatelia zápisnice:
JUDr. Alexandra Machanová

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

Eva Sudová

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

Zapísala: Ing. Mária Gubíniová

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