Zápisnica

zo 4. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, ktoré sa
konalo dňa 23.1.2019 o 17.00 hod. v Technologickom inkubátore Inovatech Sládkovičovo
Prítomní:
Primátor mesta: Ing. Anton Szabó
Poslanci MsZ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ing. Pavol Doval
Mgr. Edita Katonová
Ing. Gábor Krommer
Štefan Lauko
JUDr. Alexandra Machanová
František Ruman
Attila Srejner
Eva Sudová
Agáta Zelinková

Ospravedlnení poslanci MsZ:
MVDr. Pavol Bartaloš
Ing. Boris Brunner
Koloman Hrdlica
Ing. Gábor Krommer

Hlavná kontrolórka mesta:

PhDr. Terézia Pethőová

Prednostka MsÚ:

Mgr. Katarína Štefunková

Ďalej boli prítomní:

viď prezenčná listina

1. a 2. Otvorenie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Rokovanie 4. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove otvoril
o 17.00 hod. primátor mesta Ing. Anton Szabó, ktorý privítal prítomných a konštatoval, že:
• všetci poslanci MsZ boli pozvaní pozvánkou, ktorá obsahovala program, čas a miesto rokovania,
• z celkového počtu 12 poslancov je prítomných 8 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina a mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné,
• za overovateľov zápisnice zo zasadnutia MsZ predsedajúci určil poslancov
• Ing. Pavla Dovala a Evu Sudovú a za zapisovateľku Ing. Máriu Gubíniovú.

Následne primátor predniesol prítomným program 4. mimoriadneho zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove doplnený o bod Rôzne:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
3. Prerokovanie predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku na projekt „Výmena zastaraných spaľovacích zariadení vo
verejných budovách v Sládkovičove
4. Rôzne
5. Záver
3. Prerokovanie predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt „Výmena zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných
budovách v Sládkovičove
Primátor mesta v úvode uviedol, že akceptoval oprávnenú požiadavku poslankyne Evy
Sudovej nehlasovať o uznesení o predložení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
per rollam a z toho dôvodu zvolal mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. Zároveň
informoval prítomných o podrobnostiach výzvy na poskytnutie nenávratného finančného
príspevku na projekt „Výmena zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách
v Sládkovičove“. Predmetom projektu je výmena zastaraných spaľovacích zariadení v kotolni
Mestského úradu v Sládkovičove, v bývalom Mestskom kultúrnom stredisku Sládkovičovo
a v budove stavebného úradu. Uviedol, že mesto malo k dispozícii vypracovanú projektovú
dokumentáciu na bývalé MsKS, ktorej súčasťou je aj vykurovanie budovy, avšak táto
nevyhovovala vyhlásenej výzve a bolo ju potrebné projektantom upraviť.
Primátor mesta ďalej informoval, že na spracovaní podkladov k projektu sa priebežne
pracovalo, avšak v súčasnosti musí byť na presné vyčíslenie nákladov určená predpokladaná
hodnota zákazky. Toto vyčíslenie dňa 23. 11. 2019, kedy sa konalo 3. zasadnutie Mestského
zastupiteľstva, ešte nemal k dispozícii a z toho dôvodu zvolal toto mimoriadne zasadnutie,
nakoľko 31. 1. 2019 je termín odovzdania projektu. Primátor informoval, že v rámci projektu
je plánovaná realizácia výmeny kotlov, čerpadiel, termoregulácia, pričom oprávnenými
nákladmi projektu je aj projektová dokumentácia, environmentálne posúdenie a riadenie projektu. V predmetnej výzve nie sú zadefinované benchmarky, cca 80 % spracovania projektu
vykonáva mesto a externej firme, ktorá projekt skompletizuje a žiadateľovi poskytne odborné
poradenstvo a pomoc, mesto vyplatí 2 000 €. Napriek skutočnosti, že uzávierka 1. kola je už
zajtra, mesto na projekte bude v prípade odsúhlasenia mestským zastupiteľstvom pracovať
počas noci a podá ho 31. 1. 2019, nakoľko je väčšia šanca na získanie nenávratného
finančného príspevku, ako keby bol projekt podaný až v 2. kole.
Poslanec Ing. Pavol Doval sa pýtal, z akého dôvodu je potrebné spracovanie predpokladanej hodnoty zákazky, či nepostačuje na určenie hodnoty zákazky podľa
vyhotovenej projektovej dokumentácie. Zároveň požiadal primátora, aby sa výdavky na projekt nenavyšovali a informoval sa na termín realizácie projektu.
Poslanec Štefan Lauko poznamenal, že mesto by malo spracovávať projekty s dostatočným
časovým predstihom, pričom zamestnanci úradu zapojení do projektového tímu musia byť
profesionálni a odborne zdatní, projekty nemôže robiť sám primátor. Uviedol, že na MsÚ
chýba vedúci odboru výstavby a personálne obsadenie úradu je nedostatočné.
Poslankyňa Sudová navrhla pozrieť relevantné vyhlásené výzvy na predkladanie projektov
a zasadnutia mestského zastupiteľstva zosúladiť s termínmi výziev, aby mimoriadne
zastupiteľstvá neboli neplánovane zvolávané často a vyjadrila nesúhlas s ich korešpondenčnou formou.
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Primátor mesta zodpovedal na všetky vznesené otázky a pripomienky poslancov. Zároveň
uviedol, že plánovaná doba realizácie projektu je tri mesiace a oboznámil prítomných so svojimi negatívnymi skúsenosťami z realizácie niektorých projektov mesta v minulosti.
Ing. Doval sa spýtal na možné riziká projektu a po ubezpečení primátora, že ide o malý
projekt, ktorý mesto v prípade získania nenávratného finančného príspevku dokáže zrealizovať a vyfinancovať, poslanec Ing. Pavol Doval podporil podanie žiadosti.
Eva Sudová sa informovala na návratnosť projektu, na čo primátor odpovedal, že úspora
nákladov bude nižšia ako pri zateplení budovy, konkrétne údaje za jednotlivé objekty sú obsiahnuté v energetickom audite.
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove jednohlasne schválili predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom realizácie projektu „Výmena zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách v Sládkovičove“, realizovaného
v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC141-2018-45, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným
plánom mesta Sládkovičovo a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo. Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove súhlasilo so
• zabezpečením realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
• zabezpečením finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
zo strany žiadateľa vo výške 9.367,80 €, t. j. 5 % zo sumy celkových oprávnených výdavkov vo výške 187.356,05 €.
4.

Rôzne
1. Poslanci Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove prerokovali a v súlade so schváleným uznesením č. 36/MsZ-2019 z 23. 1. 2019 jednohlasne odsúhlasili pridelenie, resp.
výmenu nájomných bytov na Sídl. Stred Sládkovičovo od 1. 3. 2019 nasledovne:
uvoľnený dvojizbový byt na Fučíkovej ulici č. 404/205, byt č. 11 po Andrei Frantovej
prideliť Vincentovi Kukimu a manž. Mgr. Anne Kukiovej, trvale bytom Fučíkova 340,
925 21 Sládkovičovo.
Uvoľnený bezbariérový dvojizbový byt na Fučíkovej ulici č. 404/206, byt č. 1 po Vincentovi Kukiovi a manž. Mgr. Anne Kukiovej prideliť Margite Štiakovej, trvale bytom
Hviezdoslavova 480, 925 21 Sládkovičovo.
2. Poslankyňa Eva Sudová poukázala na potrebu opravy mostného uzávera na štátnej
ceste pri Bekaerte.
3. Primátor mesta informoval prítomných, že mesto uvedený úsek štátnej komunikácie
zobralo od VÚC do prenájmu, nakoľko to bola podmienka pridelenia príspevku na
prístupovú komunikáciu k Bekaertu. Spoločnosť AVASTAV, ktorá práce na základe
výsledku verejného obstarávania realizovala, odviedla nekvalitnú prácu na dilatácii
a nakoľko záručná doba 5 rokov už uplynula, mesto musí vykonať nevyhnutné opravy.
4. Poslankyňa Eva Sudová tlmočila požiadavku MO Slovenskej únie žien a Detského
centra Hrajkovo na poskytnutie priestorov na usporiadanie detského karnevalu.
S usporiadaním karnevalu primátor mesta súhlasil.
5. Poslanec Ing Pavol Doval sa informoval na termín zasadnutia komisie kultúry, nakoľko by sa jej chcel zúčastniť a navrhnúť na nej organizovanie Sládkovičovských kultúrnych dní na 1 deň. Eva Sudová poznamenala, že zasadnutia komisie kultúry, ktorej
je predsedníčkou, sa môže zúčastniť každý poslanec, i keď nie je jej členom, a podpo-
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rila otváranie rokovaní jednotlivých komisií. S návrhom na skrátenie kultúrnych dní
vyjadrili nesúhlas poslanci Štefan Lauko a František Ruman ako i primátor mesta.
6. Poslanec Štefan Lauko odporučil, aby hlavná kontrolórka vykonala kontrolu zverejňovania zmlúv na webe, či sú skutočne všetky zverejnené tak, ako to príslušný zákon
ukladá.
7. Poslanec Attila Srejner tlmočil negatívnu osobnú skúsenosť z účasti na Plese rodičov,
ktorý sa konal 26. 1. 2019 v priestoroch jedálne na Richterovej ul. Podľa jeho vyjadrenia sú stoly a stoličky v jedálni opotrebované, riad, poháre, príbory sú taktiež nevyhovujúce a je potrebné ich urýchlene vymeniť.
5.

Záver

Primátor mesta Ing. Anton Szabó poďakoval všetkým prítomným za ich účasť na rokovaní
mestského zastupiteľstva a o 18,35 hod. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Sládkovičove ukončil.
V Sládkovičove 12. 2. 2019
Ing. Anton Szabó, primátor mesta

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

Mgr. Katarína Štefunková, prednostka MsÚ

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

Overovatelia zápisnice:
Ing. Pavol Doval

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

Eva Sudová

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

Zapísala: Ing. Mária Gubíniová
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