Zápisnica
z 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, ktoré sa konalo dňa 23.06.2021
o 17.00 hod. v Technologickom inkubátore INOVATECH Sládkovičovo
Prítomní:
Primátor mesta: Ing. Anton Szabó
Poslanci MZ :
Koloman Hrdlica
Mgr. Edita Katonová
Štefan Lauko
JUDr. Alexandra Machanová
Attila Srejner
Eva Sudová
PhDr. PaedDr. Attila Takács
Neprítomní poslanci:
MVDr. Pavol Bartaloš– ospravedlnený
Alexander Bende – ospravedlnený
Ing. Boris Brunner – ospravedlnený
František Ruman
Agáta Zelinková – ospravedlnená
Hlavný kontrolór mesta: Ing. Pavol Doval
Prednosta MsÚ Sládkovičovo: Ing. Gábor Krommer
Ďalej boli prítomní : Viď prezenčná listina
1. Otvorenie
Rokovanie 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove otvoril o 17,10 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 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva
Primátor mesta, ako predsedajúci, prečítal program 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Sládkovičove v znení, ako bol zverejnený na webovom sídle mesta a na úradnej tabuli
mesta:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

4. Interpelácie poslancov
5. Kontrola plnenia uznesení z27. zasadnutia mestského zastupiteľstva
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu mesta Sládkovičovo za rok
2020
7. Návrh záverečného účtu mesta Sládkovičovo za rok 2020
8. Účtovná závierka a Správa o hospodárskom výsledku spoločnosti Vodárenská spoločnosť
Sládkovičovo, spol. s r. o. za rok 2020
9. Účtovná závierka a Správa o hospodárskom výsledku spoločnosti Termálne kúpalisko
Vincov les, s. r. o. za rok 2020
10. Účtovná závierka a Správa o hospodárskom výsledku spoločnosti Technické služby
Sládkovičovo, spol. s r. o. za rok 2020
11. Návrh 2. úpravy rozpočtu mesta Sládkovičovo r. 2021
12. Správa z kontroly výkonu inventarizácie majetku účtovnej jednotky Termálne kúpalisko
Vincov les, s. r. o.
13. Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Sládkovičovo k 31.05.2021
14. Správa o výsledku kontroly dokumentácie investície „Úprava vstupu areálu ZŠ na Školskej
ulici v Sládkovičove“ a investície „Oceľové zábradlie vedľa Košútskej cesty“
15. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021
16. Nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta Sládkovičovo
17. Prerokovanie podnetu na konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia
rozporu záujmov podľa Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
18. Rôzne
19. Diskusia
20. Záver
Primátor mesta oslovil poslancov mestského zastupiteľstva, či majú návrhy na doplnenie alebo zmenu
programu zasadnutia. Keďže žiadne pozmeňujúce návrhy neboli vznesené, poslanci pristúpili
k hlasovaniu o programe 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove. Mestské zastupiteľstvo
hlasovaním program rokovania jednohlasne schválilo.
3.
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Primátor mesta určil za zapisovateľku Ing. Máriu Gubíniovú a za overovateľov zápisnice poslancov
mestského zastupiteľstva Štefana Lauka a Mgr. Editu Katonovú.
4.
Interpelácia poslancov
Primátor mesta Ing. Anton Szabó otvoril ďalší bod rokovania mestského zastupiteľstva – Interpelácie
poslancov. V tomto bode vystúpili:


Poslanec Štefan Lauko interpeloval, že v zákrute pri fy Agrisem smerom na cintorín reálne hrozí
vznik dopravných kolízií. Požiadal, aby mesto preverilo skutkový stav a dalo osadiť zrkadlo, aby
bolo eliminované riziko nehôd.
Primátor mesta uviedol, že návrh poslanca Lauka mesto odkonzultuje Dopravným inšpektorátom
v Galante.
Ďalej p. poslanec interpeloval, že vzhľadom na prebiehajúcu čulú investičnú výstavbu v lokalite
Budovateľská, kde sa budujú 3 nové ulice, mnohí prechádzajú po Záhradníckej ul. na železničnú
stanicu. Bolo by potrebné vybudovať chodník a prepojiť Záhradnícku ul. s ul. SNP.
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Primátor mesta na vznesenú interpeláciu zodpovedal, že je potrebné spracovať projektový zámer,
mesto projekt objedná.
Poslankyňa Eva Sudová interpelovala, že na 27. zasadnutí MZ poslanec MVDr. Bartaloš požiadal
mesto o zaslanie finančného vyúčtovania MOM- ky zriadenej mestom a o prehľad o projektoch
mesta, ktoré sú v štádiu rozpracovania, no doteraz tieto materiály poslanci neobdržali. Ďalej
uviedla, že na zasadnutí finančnej komisie pri MZ požiadala o spracovanie prehľadu „dohodárov“,
s ktorými má mesto uzatvorenú zmluvu – s uvedením mena, pracovnej náplne, výšky odmeny
a údaja, kto od nich vykonané práce preberá. Touto svojou interpeláciou chce pripomenúť
splnenie týchto požiadaviek poslancov.
Prednosta MsÚ Ing. Gábor Krommer zodpovedal, že MOM-ka v meste ukončila svoju činnosť
22.6.2021, definitívnu verziu kompletného vyúčtovania výnosov a nákladov obdržia poslanci
ihneď po jej finalizácii. Predpokladaný zisk z pôsobenia MOM-ky je cca 35 tis €, ktorý mesto
plánuje použiť na modernizáciu rozhlasového systému v meste.
Primátor uviedol, že prehľad o uzatvorených dohodách už poslanci obdržali, je potrebné doplniť
ho o údaje, kto zodpovedá za prebratie vykonaných prác. Prehľad o projektoch je rozpracovaný
všetci poslanci ho po jeho skompletizovaní obdržia.
Poslankyňa Mgr. Edita Katonová v znesenej interpelácii poukázala na zlý stav chodníka na ul.
Z. Kodálya a požiadala zaradiť náklady na jeho opravu do rozpočtu mesta.
Na interpeláciu poslankyne primátor mesta uviedol, že v uvedenej ulici je problém s chodníkom,
je poškodený, namiesto šírky 150 cm má len 120 cm, niektoré rodiny vlastnia aj 4 autá a je
obtiažne prejsť po tejto ulici, nakoľko autá sú zaparkované po oboch stranách cesty a aj na
chodníku. Vzhľadom na to, že v roku 2021 má mesto naplánovaných veľa dôležitých investičných
akcií, oprava chodníka na tejto ulici by mohla byť zaradená do plánovaných akcií v r.2022.

5.
Kontrola plnenia uzneseníz 27. zasadnutia mestského zastupiteľstva
Hlavný kontrolór mesta Ing. Pavol Doval v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
vykonal kontrolu plnenia uznesení z 27. zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 24.03.2021.
Písomný materiál z kontroly plnenia uznesení obdržali poslanci mestského zastupiteľstva elektronicky.
Hlavný kontrolór v predloženej správe o kontrole plnenia uznesení z 27. MZ uviedol, žena uvedenom
zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo prijatých 20 uznesení, z ktorých okrem jedného uznesenia, ktoré
je aktuálne v štádiu plnenia, boli všetky splnené. Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove hlasovaním
kontrolu plnenia uznesení vzalo na vedomie.
6.
Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu mesta Sládkovičovo za rok 2020
Podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór
predkladá pred schválením záverečného účtu mesta svoje stanovisko k celoročnému hospodáreniu mesta
a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť ho s výrokom bez výhrad alebo s výhradami. Ing. Pavol
Doval, hlavný kontrolór mesta Sládkovičovo, vo svojom stanovisku k záverečnému účtu konštatoval, že
záverečný účet mesta za rok 2020 bol spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky zákonom stanovené
náležitosti. Ďalej hlavný kontrolór vo svojom stanovisku uviedol, že Účtovná závierka mesta
Sládkovičovo za rok 2020 bola vykonaná podľa zákona č.431/2002 o účtovníctve v platnom znení, verne
vyjadruje vo všetkých súvislostiach finančnú situáciu mesta Sládkovičovo k 31.12.2020 a výsledok
hospodárenia za uvedený rok je v súlade s platnými právnymi predpismi. Hlavný kontrolór mesta
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odporučil Mestskému zastupiteľstvu v Sládkovičove uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu
mesta za rok 2020 s výrokom „celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.“
Mestské zastupiteľstvo hlasovaním vzalo na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu
záverečného účtu mesta Sládkovičovo za rok 2020.
7.
Návrh záverečného účtu mesta Sládkovičovo za rok 2020
Základné údaje o Záverečnom účte mesta Sládkovičovo za rok 2020 predniesla vedúca finančného
odboru MsÚ Mgr. Katarína Krommerová Uviedla, že záverečný účet obsahuje údaje o plnení rozpočtu,
výsledok rozpočtového hospodárenia mesta, bilanciu aktív a pasív, finančné usporiadanie vzťahov,
prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov,
hospodárenie príspevkovej organizácie, stav peňažných fondov a správu o plnení programového rozpočtu
mesta Sládkovičovo za rok 2020. Materiál bol zverejnený na webovej stránke mesta, bolo k nemu
pripomienkové konanie a bol prerokovaný na finančnej komisii pri MZ.
Mesto Sládkovičovo za rok 2020 porovnaním skutočných rozpočtových bežných a kapitálových príjmov
mesta spolu vo výške 5 335 087 € a skutočných rozpočtových bežných a kapitálových výdavkov spolu
vo výške 4 327 224 € dosiahlo výsledok rozpočtového hospodárenia 1 007 863€.Pre potreby výpočtu
prevodu výsledku rozpočtového hospodárenia, sa táto suma zvyšuje o kladné saldo finančných operácií
vo výške 165 779 € a znižuje o nevyčerpané účelové finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo
výške 856 571 €, ktoré prechádzajú do nasledujúceho roku. Na základe uvedených skutočností bude
tvorba rezervného fondu za rok 2020 vo výške 317 070 €.
Poslankyňa Eva Sudová v diskusii k tomuto bodu rokovania uviedla, že nebude hlasovať za predložený
„Návrh záverečného účtu mesta Sládkovičovo za rok 2020“, z dôvodu, že napriek kladnému výsledku
hospodárenia mesta za roky 2018, 2019, 2020 doteraz nebol revitalizovaný mestský park, i keď sa
každoročne vyčlenila v rozpočte mesta položka na uvedený účel. Podľa jej vyjadrenia neexistuje dôvod,
prečo sa naplánované zámery v parku doteraz nerealizovali. Pomaly končí toto volebné obdobie a
jej sľub, ktorý dala svojim voličom, o revitalizácii mestského parku ostane nesplnený.
Primátor mesta na príspevok poslankyne Sudovej reagoval, že v rámci projektu vodozádržné opatrenia je
v parku naplánovaná výstavba nových chodníkov, mesto z vlastných finančných prostriedkov musí
financovať dôležitejšie investície ako je revitalizácia mestského parku, napríklad prístavbu Spojenej školy
na Školskej ul. a spolufinancovať celý rad schválených, finančne náročných projektov.
Poslanec Štefan Lauko vystúpil v diskusii k tomuto bodu rokovania a uviedol, že bude hlasovať za
predložený návrh záverečného účtu. Aj keď je mestský park pre všetkých významný, v meste sú
v súčasnosti prioritné iné investície. Je však na škodu, že aj keď mesto zainvestuje do parku, historický
kaštieľ, ktorý je súčasťou parku, no nie je vo vlastníctve mesta, sa nám pred očami rozpadá.
Poslankyňa Sudová uviedla, že pred 4 mesiacmi odovzdala mestu kompletne spracovanú žiadosť na
zaradenie a vyhlásenie kaštieľa za kultúrnu pamiatku. Takúto žiadosť môže podať vlastník, mesto alebo
pamiatkový úrad. Ďalej informovala, že v decembri 2021 je uzávierka na podanie projektov v rámci
výzvy „Obnovme svoj dom“, prostredníctvom ktorej je možné podať projekt a získať finančné
prostriedky na opravu mauzólea v parku.
JUDr. Alexandra Machanová vo svojom vystúpení k tomuto bodu rokovania MZ informovala, že bude
hlasovať za schválenie návrhu záverečného účtu, nakoľko ide o potvrdenie hospodárenia mesta za
predchádzajúci rok.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove po pripomienkovaní poslancov konštatovalo, že Záverečný účet
mesta Sládkovičovo za rok 2020 a plnenie rozpočtu za rok 2020 bolo v súlade so schváleným rozpočtom
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a hlasovaním (6 za, 1 sa zdržal – p. Eva Sudová) schválilo celoročné hospodárenie mesta Sládkovičovo za
rok 2020. Poslanci ďalej hlasovali o tom, či Záverečný účet mesta Sládkovičovo za rok 2020 schvaľujú
bez výhrad, a poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali rovnako (6 za, 1 sa zdržal – p. Eva Sudová).
Ďalej poslanci Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove jednohlasne schválili použitie prebytku
rozpočtového hospodárenia za rok 2020 vo výške 317 070 Eur na tvorbu rezervného fondu.
8.
Účtovná závierka a Správa o hospodárskom výsledku spoločnosti Vodárenská spoločnosť
Sládkovičovo, spol. s r. o. za rok 2020
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo a vzalo na vedomie Účtovnú závierku a Správu
o hospodárskom výsledku spoločnosti Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r. o. za rok 2020.
Účtovná závierka a Správa o hospodárskom výsledku spoločnosti za rok 2020 bola prerokovaná
a schválená na zasadnutí dozornej rady a valného zhromaždenia spoločnosti dňa 26.05.2021.
9.
Účtovná závierka a Správa o hospodárskom výsledku spoločnosti Termálne kúpalisko Vincov les,
s. r. o. za rok 2020
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo a vzalo na vedomie Účtovnú závierku a Správu
o hospodárskom výsledku spoločnosti Termálne kúpalisko Vincov les, s. r. o. za rok 2020.
Účtovná závierka a Správa o hospodárskom výsledku spoločnosti za rok 2020 bola prerokovaná
a schválená na zasadnutí dozornej rady a valného zhromaždenia spoločnosti dňa 26.05.2021.
10.
Účtovná závierka a Správa o hospodárskom výsledku spoločnosti Technické služby Sládkovičovo,
spol. s r. o. za rok 2020
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo a vzalo na vedomieÚčtovnú závierku a Správu
o hospodárskom výsledku spoločnosti Technické služby Sládkovičovo, spol. s r. o. za rok 2020.
Účtovná závierka a Správa o hospodárskom výsledku spoločnosti za rok 2020 bola prerokovaná
a schválená na zasadnutí dozornej rady a valného zhromaždenia spoločnosti dňa 16.06.2021.
11.
Návrh 2. úpravy rozpočtu mesta Sládkovičovo r. 2021
Vedúca finančného odboru Mestského úradu v Sládkovičove Mgr. Katarína Krommerová informovala
prítomných o predmete návrhu 2. úpravy rozpočtu mesta Sládkovičovo v r. 2021. Uviedla, že navrhované
zmeny 2. úpravy rozpočtu na rok 2021 boli spracované na základe skutkového stavu a nevyhnutných
potrieb mesta, pričom celkovo sa navyšuje rozpočet mesta v príjmovej časti o výške1 815 808 Eur a vo
výdavkovej časti vo výške 1 871 467 Eur.
Návrh 2. úpravy rozpočtu na rok 2021 obsahuje úpravu alebo doplnenie nasledovných položiek rozpočtu
mesta: daň z nehnuteľnosti; daň za užívanie verejného priestranstva; daň za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady; transfery v rámci verejnej správy-zo štátneho rozpočtu – školstvo; dotácia na projekt
Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla - Spojená škola; dotácia na projekt
Rozšírenie kapacity MŠ Fučíkova výstavbou nového objektu; poskytnutá náhrada výdavkov - COVID19;
prevod prostriedkov z peňažných fondov; služby, oprava a údržba majetku obce; nákup osobného
motorového vozidla; detské ihriská a športoviská; rozšírenie kapacity Spojenej školy; vybudovanie
bezdrôtovej siete miestneho rozhlasu a dom smútku – interiérne a exteriérne obnovy.
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Po pripomienkovaní poslancov hlasovaním Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove schválilo 2. úpravu
rozpočtu mesta Sládkovičovo
v roku 2021 – zvýšenie príjmovej časti rozpočtu o 1 815 808 Eur
a zvýšenie výdavkovej časti rozpočtu o 1 871 467Eur nasledovne:
Bežné
príjmy
121000

Daň z nehnuteľnosti

Daňové príjmy- dane z príjmov, dane z majetku
133012

Za úžívanie verejného priestranstva

133013

Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2021

2. úprava

UR2021

2021

2. úprava

UR2021

505 766

1 576

507 342

2 670 853

1 576

2 735 788

1 600

3 000

4 600

222 893

-2 266

220 627

Daňové príjmy - dane za špecifické služby

244 443

734

245 177

312001

885 373

6 137

891 510

0

6 192

6 192

300000

Transfery vrámci ver.správy-zo štátneho rozpočtu-školstvo
Dotácia na projekt Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného
čerpadla - Spojená škola (NFP310040AQN1)
Dotácia na projekt Rozšírenie kapacity MŠ Fučíkova výstavbou nového
objektu (NFP312060AQK5)

300000

Poskytnutá náhrada výdavkov - COVID19

300000

0

15 041

15 041

0

125 000

270 000

Tuzemské bežné granty a transfery

1 188 667

152 370

1 486 037

Bežné príjmy spolu:

4 537 963

154 680

4 781 002

Kapitálové príjmy
Dotácia na projekt Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného
300000
čerpadla - Spojená škola (NFP310040AQN1)
Dotácia na projekt Rozšírenie kapacity MŠ Fučíkova výstavbou nového
300000
objektu (NFP312060AQK5)

2021

0

570 181

570 181

Kapitálové príjmy spolu:

1 357 822

1 041 086

3 059 120

Finančné operácie

2021

513002

Bankové úvery-prijatie úveru na financovanie kapitálových výdavkov mesta

454000

Prevod prostriedkov z peňažných fondov

Príjmové finančné oprerácie spolu:

2. úprava
0

2. úprava

470 905

UR2021

0

300 000

121 094

320 042

441 136

684 666

620 042

1 551 226

Rozpočtové príjmy spolu:

6 580 451

Bežné výdavky
02.2.0,
07.4.0
Civilná ochrana - Korona (ekon.klasifikácia 630, akcia 01 06 05)

2021

06.2.0

470 905

UR2021

1 815 808
2. úprava

300 000

9 391 348
UR2021

0

90 000

235 000

85 000

2 100

99 100

0

6 518

6 518

0

15 833

15 833

06.2.0

Služby,oprava a údržba majetku obce
Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla - Spojená škola
(NFP310040AQN1)
Rozšírenie kapacity MŠ Fučíkova výstavbou nového objektu
(NFP312060AQK5)

09.0

Prenesené komp.-Spoj.šk - transfer

685 373

2 991

688 364

09.0

Prenesené komp.-ZŠSPsvvjm - transfer

200 000

-854

199 146

09.0

Prenesené komp.-ZŠSPsvvjm - transfer-spolu múdrejší

0

4 000

4 000

06.2.0

Bežné výdavky spolu:

4 163 698

Kapitálové výdavky

2021

01.1.0

Nákup osobného motorového vozidla

06.2.0

120 588
2. úprava

4 528 756
UR2021

5 725

-5 725

0

0

7 000

7 000

0

495 689

495 689

06.2.0

Detské ihriská a športoviská
Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla - Spojená škola
(NFP310040AQN1)
Rozšírenie kapacity MŠ Fučíkova výstavbou nového objektu
(NFP312060AQK5)

0

877 190

877 190

06.2.0

Rozšírenie kapacity Spojenej školy

0

311 000

311 000

06.2.0

Vybudovanie bezdrôtovej siete miestneho rozhlasu

0

45 000

45 000

08.4.0

Dom smútku-interierne a exterierne obnovy

06.2.0

40 000

15 000

55 000

Kapitálové výdavky spolu:

2 301 752

1 745 154

4 741 866

Výdavkové finančné operácie

2021

01.7.0

Splácanie istiny finančného prenájmu

Výdavkové finančné operácie spolu:
Rozpočtové výdavky spolu:

2. úprava

UR2021

0

5 725

5 725

115 000

5 725

120 725

6 580 451

1 871 467

9 391 348
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12.
Správa z kontroly výkonu inventarizácie majetku účtovnej jednotky Termálne kúpalisko Vincov
les, s. r. o.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo a vzalo na vedomie Správu z kontroly výkonu
inventarizácie majetku účtovnej jednotky Termálne kúpalisko Vincov les, s. r. o., vypracovanú a
predloženú hlavným kontrolórom mesta Ing. Pavlom Dovalom. Uvedenou kontrolou hlavný kontrolór
preveril zákonnosť postupu pri výkone inventarizácie majetku v spoločnosti Termálne kúpalisko Vincov
les, s. r. o. Sládkovičovo, kontrolou neboli zistené nedostatky ani porušenie platných právnych predpisov.
13.
Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Sládkovičovo k 31.05.2021
Hlavný kontrolór mesta Ing. Pavol Doval uviedol, že uvedenú kontrolu vykonal v súlade s plánom
kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021. Jej cieľom bolo preveriť, či mesto Sládkovičovo dodržiava pravidlá
používania návratných zdrojov financovania podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v platnom znení, ako aj zistiť stav a vývoj jeho dlhu. Kontrolou bolo zistené, že mesto pri
prijímaní a splácaní návratných zdrojov financovania postupovalo v súlade s platnými právnymi
predpismi, kontrolou neboli zistené žiadne porušenia príslušných právnych predpisov. Hlasovaním
poslanci mestského zastupiteľstva Správu o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Sládkovičovo
k 31.05.2021 jednohlasne vzali na vedomie.
14.
Správa o výsledku kontroly dokumentácie investície „Úprava vstupu areálu ZŠ na Školskej ulici
v Sládkovičove“ a investície „Oceľové zábradlie vedľa Košútskej cesty“
Ing. Pavol Doval, hlavný kontrolór mesta, vykonal kontrolu dokumentácie investície „Úprava vstupu
areálu ZŠ na Školskej ulici v Sládkovičove“ a investície „Oceľové zábradlie vedľa Košútskej cesty“
a vypracovanú správu z uvedenej kontroly predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva. Kontrolu
vykonal na podnet poslancov znesený na 25. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove.
Uvedená správa obsahuje niekoľko nízkych i závažných kontrolných zistení. Kontrolovanému subjektu
bolo uložené prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov s uvedením termínu na odstránenie príčin
ich vzniku.
Poslankyňa Eva Sudová uviedla, že zistenia kontrolóra, ktoré sú v správe popísané, sú závažné. Mesto
musí fungovať podľa platných zákonov a je rozhodnutá posunúť zistenia za porušenie príslušných
právnych predpisov zo strany mesta na Úrad pre verejné obstarávanie a na Najvyšší kontrolný úrad
Slovenskej republiky. Ďalej uviedla, že navrhne, aby hlavný kontrolór vykonal kontrolu všetkých faktúr
fy Savingplus za vykonané práce v meste a v mestských organizáciách za posledné dva roky.
Primátor na vystúpenie poslankyne reagoval, že uznáva, že pri realizácii a zúčtovaní vykonaných
stavebných prác, ktoré boli predmetom kontroly, boli zistené určité nedostatky. Pani poslankyňa však
neustále útočí na jeho osobu a už zabudla na to, ako ona dodržiavala zákon, keď bola zamestnankyňou
mesta.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo a hlasovaním vzalo na vedomie Správu o výsledku
kontroly dokumentácie investície „Úprava vstupu areálu ZŠ na Školskej ulici v Sládkovičove“
a investície „Oceľové zábradlie vedľa Košútskej cesty“, vypracovanú a predloženú hlavným kontrolórom
mesta
Ing. Pavlom Dovalom.
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15.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021
Hlavný kontrolór mesta Ing. Pavol Doval predložil Mestskému zastupiteľstvu v Sládkovičove návrh
„Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021“. Prioritou jeho kontrolnej činnosti v II. polroku 2021 bude
preveriť hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov, správnosť účtovných
operácií, dodržiavanie zákona č. 431/2002 o účtovníctve na Mestskom úrade v Sládkovičove
a v subjektoch založených mestom.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove hlasovaním schválilo návrh plánu kontrolnej činnosti na II.
polrok 2021 v znení, ako bol predložený a zverejnený na webovom sídle mesta a poverilo hlavného
kontrolóra mesta vykonaním kontrol podľa schváleného Plánu kontrol na II. polrok 2021. Prípadné
doplnenie plánu kontrolnej činnosti, ako to poslankyňa Eva Sudová navrhla, bude predmetom rokovania
mestského zastupiteľstva.
16.
Nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta Sládkovičovo


Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo a schválilo zriadenie vecného bremena medzi
Mestom Sládkovičovo, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo, ako povinným, a oprávneným z
vecného bremena Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava. Vecné bremeno sa
zriaďuje in personam na dobu neurčitú a bezplatne. Predmetom vecného bremena je povinnosť
povinného strpieť na časti zaťaženej nehnuteľnosti zriadenie a uloženie elektroenergetických
zariadení; užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a
akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadenia ich odstránenie rozsahu
vyznačenom v geometrickom pláne na zameranie vecného bremena na nehnuteľnosti v celkovej
výmere 587m2 , ktoré sú vyšpecifikované v schválenom uznesení č. 273/MZ-2021.



Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo a schválilo predaj časti nehnuteľností, ktoré
boli vytvorené geometrickým plánom z pôvodného pozemku parc. č. 436/2, ostatná plocha ako
pozemky parc. č. 1811/30, o výmere 9 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie a parc. č.
1811/31 o výmere 25 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v celosti v prospech
Západoslovenská distribučná, a.s. sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava za kúpnu cenu
20 €/ m2, čo predstavuje za pozemok, ktorého celková výmera je 34 m2 spolu 680 €.
Kupujúci v rámci stavby „DS_ Sládkovičovo, VNK, TS, NNK“ vybudoval na vlastné náklady
a nebezpečenstvo elektroenergetické stavby a zariadenia distribučnej sústavy, vrátane distribučnej
transformačnej stanice v súlade so zmluvou o budúcej kúpnej, ktorú Zmluvné stany uzatvorili
v roku 2014.



Poslanci Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove prerokovali a schválili zrušenie uznesení
Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove č. 205/MZ-2020 z 30.09.2020, č. 258/MZ-2021 z
24.03.2021a č. 259/MZ-2021 z 24.03.2021, ktoré sa týkali obchodnej verejnej súťaže na odpredaj
nehnuteľného majetku mesta, z dôvodu, že neboli mestským zastupiteľstvom schválené
podmienky vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže. Z toho dôvodu mestské zastupiteľstvo celý
doterajší postup pri odpredaji predmetného pozemku zrušilo a v súlade s §9 ods.2 písm. a)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prerokovalo a schválilo
spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta – odpredaj pozemku parc. č. 2605/16 zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 78 m2v k. ú. Sládkovičovo, vytvorenej podľa
geometrického plánu č. 2-8/21020, vedenej na LV č. 1705 k. ú. Sládkovičovo v celosti k celku,
obchodnou verejnou súťažou. Mestské zastupiteľstvo uložilo Mestskému úradu v Sládkovičove
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zverejniť zámer predať majetok mesta a podmienky obchodnej verejnej súťaže v súlade s § 9a
ods.2 a od.3 zákona o majetku obcí.


Poslanci Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov schválilo podmienky
obchodnej verejnej súťaže na odpredaj uvedeného pozemku. Zámer a spôsob predaja majetku,
podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj uvedeného pozemku a výzva na podávanie
návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy budú zverejnené bezodkladne po schválení mestským
zastupiteľstvom na úradnej tabuli mesta Sládkovičovo a na webovej stránke mesta minimálne na
15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže. Mesto Sládkovičovo
si vyhradilo právo kedykoľvek zrušiť túto vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž.



Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove schválilo opravu textu v uznesení Mestského
zastupiteľstva v Sládkovičove č. 229/MZ-2020 z 25. zasadnutia MZ, konaného dňa 09.12.2020.
V predmetnom uznesení sa pri odkupovaných parcelách upravuje druh pozemku, ostatné
náležitosti uznesenia ostávajú nezmenené.



Poslanci Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove prerokovali žiadosť Mgr. Edity Katonovej
a Klaudie Modroczkej o odpredaj nehnuteľnosti parc. č. 2072/13, zastavaná plocha a nádvoria vo
výmere 55 m2, vedenej na LV č.1016 k. ú. Sládkovičovo ako pozemok registra „ E“ a schválilo
odkúpenie pozemku za dohodnutú kúpnu cenu 0,50 €/ m2. Kúpna cena v sume po 13,75 € bude
vyplatená obom predávajúcim.

V tomto bode programu rokovania MZ mali poslanci prerokovať aj schválenie zámennej zmluvy
o zámene nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve mesta Sládkovičovo a vo vlastníctve p. Imricha
Lengyelfalusyho. Nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa, a na chválenie takéhoto uznesenia je
potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov mestského zastupiteľstva (min. 8 poslancov), a na 28. zasadnutí
MZ bolo prítomných iba 7 poslancov MZ, uvedený bod rokovania bol presunutý na najbližšie zasadnutie
mestského zastupiteľstva.
17.
Prerokovanie podnetu na konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia
rozporu záujmov podľa Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
Poslankyňa Eva Sudová k tomuto bodu rokovania mestského zastupiteľstva uviedla, že dňa 16. decembra
2019 podala Mestskému zastupiteľstvu v Sládkovičove písomný podnet na konanie o návrhu vo veci
ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov z dôvodu, že primátor mesta Sládkovičovo Ing.
Anton Szabó od roku 2004 nepodal oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
v lehote tak, ako mu to ukladá ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
verejných funkcionárov. Uviedla, že jej podnet doteraz nebol prerokovaný v mestskom zastupiteľstve.
Uviedla, že v tejto veci podala podnet na prokuratúru, ktorá jej odpovedala, že sa má obrátiť na Ústavný
súd SR, doteraz odpoveď z ústavného súdu neobdržala. Ďalej informovala prítomných, že ani niektorí
poslanci mestského zastupiteľstva nepodali majetkové priznanie tak, ako im to predmetný ústavný zákon
o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov ukladá.
Poznamenala, že teraz je rad na primátorovi a na poslancoch, ktorí porušili predmetný ústavný zákon
a na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva budú mať možnosť vyjadriť sa k uvedenej veci
a obhájiť svoje konanie. Následne mestské zastupiteľstvo zaujme k porušeniu tohto ústavného zákona
stanovisko.
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18.
Rôzne




Primátor mesta informoval o rokovaní so starostami a primátormi niektorých obcí a miest okresu
Galanta vo veci založenia oblastnej organizácie cestovného ruchu Galantsko, o výhodách, ktoré
z členstva v tejto organizácii môžu jednotlivé obceo čakávať. Poslanci mestského zastupiteľstva
odporučili, aby o vstupe mesta Sládkovičovo do tejto oblastnej organizácie cestovného ruchu
rokovali a hlasovali na septembrom zasadnutí mestského zastupiteľstva, kedy budú mať
k dispozícii viac informácií.
Primátor mesta oboznámil prítomných, že ho v deň konania zasadnutia mestského zastupiteľstva
kontaktovali o možnosti sprístupnenia MINIZOO v meste. Uvedenú informáciu o tejto ponuke
predkladá poslancom z dôvodu, že minulý rok niektorí občania voči uvedenej akcii protestovali.
Na základe väčšinovej kladnej reakcie poslancov sa MINIZOO môže v meste uskutočniť.

19.
Diskusia








Poslankyňa JUDr. Alexandra Machanová sa informovala, v akom štádiu sú projekty cyklistický
chodník, výstavba materskej školy a prístavba Spojenej školy. Zodpovedal primátor mesta: 30.06.
2021 je posledný termín na odovzdanie ponúk v rámci verejného obstarávania na výstavbu
cyklistického chodníka; prístavba škole sa má zrealizovať do 5 mesiacov, zajtra sa uskutoční
odovzdanie stavby a cez prázdniny bude zrealizovaná časť hrubej stavby; výstavba novej
materskej školy v areáli spojenej školy by sa mohla začať 15.8.2021, počas jej výstavby bude
využívaná na realizáciu stavby provizórne vybudovaná cesta. Pred výstavbou definitívnej cesty je
potrebné spracovať projektovú dokumentáciu, rokovať s vlastníkmi dotknutých pozemkov
a vyčleniť na jej výstavbu finančné prostriedky.
Poslanec Koloman Hrdlica navrhol vybudovať základy prístrešku na bicykle, počas prázdnin.
Primátor s jeho návrhom nesúhlasil, navrhol tieto práce vykonať až po dokončení hrubej stavby
prístavby školy.
Ján Németh opätovne požiadal o zníženie rýchlosti motorových vozidiel na Novom Dvore
a o označenie hlavnej a vedľajšej cesty, z dôvodu pomerne častých dopravných kolízií. Ďalej
poprosil, aby pri plánovanej modernizácii mestského rozhlasu bolo ozvučenie aj na Novom
Dvore.
V diskusii ďalej vystúpila PhDr. Terézia Pethőová. Uviedla, že, ako bývalú hlavnú kontrolórku
mesta, nepríjemne prekvapili výroky primátora mesta na jej prácu, ktoré odzneli na
predchádzajúcom marcovom zasadnutí MZ. Podľa jej vyjadrenia počas jej pôsobenia vo funkcii
vždy pracovala v prospech mesta, bez politickej objednávky, vždy sa snažila byť nápomocná
poslancom mestského zastupiteľstva i zamestnancom mesta, podieľala sa na príprave všeobecne
záväzných nariadení mesta, exekučných konaní, zápisoch do obchodného registra a podobne. Bola
presvedčená, že s primátorom majú korektné vzťahy, jeho negatívne vyjadrenia na jej prácu boli
nemiestne. Uviedla, že poslancom mestského zastupiteľstva zaslala písomné stanovisko
k uvedenej veci a zvažuje, že podnikne ďalšie právne kroky za poškodenie dobrého mena.
Ďalej uviedla, že v meste bola založená Jednota dôchodcov, ktorá sa teší na spoluprácu
s miestnym Klubom seniorov. Na záver svojho diskusného príspevku k informáciám, ktoré sa
týkali prijatia úveru mestom poznamenala, že mestské zastupiteľstvo podľa zákona o obecnom
zriadení musí prijatie úveru schváliť.



Primátor mesta informoval, že začiatkom júna sa konala členská schôdza Klubu seniorov
v Sládkovičove. Dlhoročná predsedníčka Klubu seniorov p. Marta Budayová sa vzdala funkcie
a novozvoleným predsedom sa stal p. Ján Németh.
10



Lórant Talamon citoval príslušné ustanovenia zákona o obecnom zriadení a zákona
o rozpočtových pravidlách, podľa ktorých sa finančné prostriedky rozpočtu mesta môžu využiť
len na účel, na ktorý boli schválené.

20.
Záver
Primátor mesta Ing. Anton Szabó poďakoval všetkým prítomným za ich účasť na rokovaní a 28.
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove o 19,40 hod. ukončil.

Ing. Anton Szabó - primátor mesta

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

Ing. Gábor Krommer- prednosta MsÚ

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

Overovatelia zápisnice:
Štefan Lauko

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

Mgr. Edita Katonová

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

Zapísala: Ing. Mária Gubíniová

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

V Sládkovičove 06.07.2021
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