Uznesenie z 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Sládkovičove, ktoré konalo dňa 9. apríla 2008 v zasadačke
MsKS Sládkovičovo
Uznesenie č. 194/MsZ–2008
Mestské zastupiteľstvo súhlasí s odpredajom pozemku parcely č. 2179/1 zastavaná
plocha vo výmere 10 575 m2, vedeného na LV č. 1705 k.ú. Sládkovičovo v celosti pre
Vysokú školu Vyšegrádu s.r.o. so sídlom Fučíkova 269 Sládkovičovo za cenu
1 000 Sk/m2, t. j. 1000 × 10575 = 10 575 000 Sk na dostavbu areálu vysokej školy za
nasledovných podmienok:
 vjazd z Pionierskej ulice,
 umiestnenie internátov min. 50 m od rodinných domov,
 umiestnenie auly min. 40 m od rodinných domov,
 max. výška budov 4 podlažia.
s tým, že projektová dokumentácia bude upravená podľa predloženej vizualizácie
z februára 2008, ktorá je prílohou týchto uznesení.
Návrh na vklad do KN hradí kupujúci.
V prípade nedodržania stanovených podmienok bude uložená zmluvná pokuta vo výške
5 000 000 Sk.
Týmto sa ruší uznesenie mestského zastupiteľstva č. 191/MsZ–2008 zo dňa
25. marca 2008.
Uznesenie č. 195/MsZ–2008
Mestské zastupiteľstvo súhlasí s výstavbou internátu podľa predloženej dokumentácie
(štúdie) na parc. č. 1812, ktorej vlastníkom je spoločnosť HP Real, s .r. o., Hattalova 12
831 03 Bratislava s podmienkami:
 areál nebude oplotený, bude prístupný verejnosti a nezastavaná plocha bude
upravená zeleňou,
 pozemok pod cestou na ulici SNP bude prevedený bezplatným prevodom Mestu
Sládkovičovo. Geometrický plán, pod cestou, vypracuje Mesto Sládkovičovo.
Uznesenie č. 196/MsZ–2008
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Ing. Michala Štangela, bytom Sládkovičovo
Fučíkova 420 ohľadne odpredaja pozemkov v k. ú. Sládkovičovo v predpokladanej
výmere cca 4500 m2. MsZ so žiadosťou súhlasí za cenu 750,‐Sk/m2 po zameraní
geometrickým plánom, ktorý bude vypracovaný kupujúcim na jeho náklady.
Návrh na vklad do KN hradí kupujúci.
Uznesenie č. 197/MsZ–2008
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje finančné prostriedky vypracovanie projektovej
dokumentácie Mestské kultúrne stredisko Sládkovičovo vo výške do 500 000 Sk.
Uznesenie č. 198/MsZ–2008
Mestské zastupiteľstvo na základe doporučenia Komisie sociálne a bytovej pri MsZ
Sládkovičovo schvaľuje pridelenie bytu na Cukrovarskej ulici č. 246, byt č. 2 po nebohej
Márii Šebokovej pre Alexandru Mészárosovú (náhradníci: p. Tengeri, p. Virágová) .

Uznesenie č. 199/MsZ–2008
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie pozemku parc. č. 3476/2 orná pôda vo
výmere 9 525 m2 a pozemku parc. č. 3479/3 lesné pozemky vo výmere 1 129 m2
v spoluvlastníckom podiele 15376220/16974720 vedených na LV č. 2497 k. ú.
Sládkovičovo od firmy HP Real, s. r. o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava pri Termálnom
kúpalisku Vincov les Sládkovičovo za cenu 25 Sk/m2 t. j. 9 650,7 m2 × 25 Sk =
241 268 Sk.

Ing. Anton Szabó, primátor mesta

