UZNESENIA
z 16. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, ktoré sa
konalo 14.5.2012 o 16.00 hod. v zasadačke MsÚ Sládkovičovo

Uznesenie č. 101IMZ-2012
Mestské zastupiteľstvo v zmysle § 140 ods. l Zákona Č. 385/2000 Z.z. o sudcoch
a prísediacich prejednalo a odsúhlasilo nasledovných kandidátov na funkciu prísediacich pre
Okresný súd v Galante na obdobie rokov 2012-2016 :
Ing. Zdenek Polák, Richterova 1108/8, Sládkovičovo,
Ing. Mária Gubíniová, Z. Kodálya 1437/37, Sládkovičovo,
Ing. Olívia Dovalová, Fučíkova 420, Sládkovičovo,
Miroslav Čulák, Kazinczyho 1258/ Sládkovičovo,
Emília Kariková, Kazinczyho 1249, Sládkovičovo,
Mária Szabóová, Dánoš 1015/41, Sládkovičovo,
Maroš Vin ce, Z. Kodálya 1423, Sládkovičovo.
Uznesenie č. 102 1MZ-2012
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove schvaľuje, že v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) Zákona
o majetku obcí, prevod nebytových priestorov Č. 1, 2, 3, 4 a 5 v obytnom dome s.č. 340 na
parc. Č. 3110 na Fučíkovej ulici v Sládkovičove, zapísaných na LV Č. 2625 k.ú. Sládkovičovo
sa bude uskutočňovať formou Obchodnej verejnej súťaže.
MZ ukladá vedúcemu odboru výstavby Bc. Oravcovi pripraviť obchodnú verejnú súťaž
a zverejniť v mieste obvyklým spôsobom.
Termín: ihneď
Uznesenie č. 103IMZ-2012
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove schvaľuje v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) Zákona
o majetku obcí podmienky obchodnej verejnej súťaže nasledovne:
Predmet súťaže:
Predaj nehnuteľností - nebytových priestorov Č. 1, 2, 3, 4 a 5 v obytnom dome s.č. 340 na
parc. Č. 3110 na Fučíkovej ulici v Sládkovičove, zapísaných na LV Č. 2625 k.ú. Sládkovičovo.
Najnižšia cena:
- Najnižšie podanie v prípade nebytových priestorov
(slovom: trinásťtisíctristodvadsať EURO).
- Najnižšie podanie v prípade nebytových priestorov
(slovom: štmásťtisícsedemsto EURO).

Č.

1 predstavuje cenu v sume 13.320,- €

Č.

2 predstavuje cenu v sume 14.700,- €

- Najnižšie podanie v prípade nebytových priestorov č. 3 predstavuje cenu v sume 10.970,- €
(slovom: desaťtisícdeväťstosedemdesiat EURO).
- Najnižšie podanie v prípade nebytových priestorov č. 4 predstavuje cenu v sume 12.540,- €
(slovom: dvanásťtisícpäťstoštyridsať EURO).
- Najnižšie podanie v prípade nebytových priestorov č. 5 predstavuje cenu v sume 4.640,- €
(slovom: štytitisícšesťstoštyridsať EURO).
Výška zábezpeky:
Je stanovená na 10% z najnižšieho podania a predstavuje:
- V prípade nebytových priestorov č. 1 sumu 1 332,- € (Slovom: jedentisíctristotridsaťdva
EURO).
- V prípade nebytových priestorov Č. 2 sumu 1 470,- € (Slovom: jedentisícštyristosedemdesiat
EURO).
- V prípade nebytových priestorov č.3 sumu l 097,- € (Slovom: jedentisícdeväťdesiatsedem
EURO).
- V prípade nebytových priestorov č.4 sumu 1 254,- € (Slovom: jedentisícdvestopäťdesiatštyri
EURO).
- V prípade nebytových priestorov Č. 5 sumu 464,- € (Slovom: štyristošesťdesiatštyri EURO).
Zábezpeku je potrebné uhradiť najneskôr do 05.06.2012 na účet č. 18028132/0200 VÚB a.s.
Sládkovičovo, alebo v hotovosti do pokladne mesta Sládkovičovo.
Podklady: V prípade záujmu o účasť v obchodnej verejnej súťaži a tým získania ďalších
informácií o predaji si môžete uplatniť do 05.06.2012 u Bc. Attilu Oravca počas pracovnej
doby na Mestskom úrade, Fučíkova 329,92521 Sládkovičovo.
Kontaktné

telefónne číslo: MU Sládkovičovo, tel.č. 031/7842712

Komisia: Komisiu na vyhodnotenie OVS určuje primátor mesta.
Miesto podania: Žiadosti o odkúpenie predmetu OVS s uvedením jednej pevnej cenovej
ponuky v eurách zvlášť pre jednotlivé nebytové priestory, je potrebné doručiť písomne v
zalepenej obálke s označením "Neotvárať! Predaj nehnuteľností, Nebytové priestory (uviesť
č. nebytového priestoru) - cenová ponuka" na adresu Mestský úrad, Fučíkova 329, 925 21
Sládkovičovo, sekretariát primátora. Každý záujemca môže podať žiadosť aj na viaceré
nebytové priestory, ale samostatne na každý nebytový priestor.
Vyradenie ponúk: Cenové ponuky nižšie ako je stanovená najnižšia cena, cenové ponuky
vyjadrené inak ako jednou pevnou sumou a cenové ponuky bez uhradenej zábezpeky budú
vyradené.
Lehota podania ponúk:
Predloženie ponúk je potrebné doručiť do 05.06.2012 do 10.00 hod. Za riadne doručenú
ponuku sa považuje ponuka, ktorá bude doručená na Mestský úrad, Fučíkova 329, 925
21 Sládkovičovo, sekretariát primátora do 10.00 hod. 05.06.2012.
Mesto Sládkovičovo, Fučíkova 329,92521 Sládkovičovo, IČO: 00306177 si vyhradzuje
právo kedykoľvek zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž.

Uznesenie č.l04/MZ-2012
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove schvaľuje, že v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) Zákona
o majetku obcí, prevod nehnuteľností - budovy Zdravotného strediska, súpisné číslo 895, na
parc. č. 681, príslušenstva a pozemkov parc. č. 681, 682/2, 682/3, 682/4, zapísaných na LV č.
1705 v k.ú. Sládkovičovo bude uskutočňovať formou Obchodnej verejnej súťaže.
MZ ukladá vedúcemu odboru výstavby Bc. Oravcovi pripraviť obchodnú verejnú súťaž
a zverejniť v mieste obvyklým spôsobom.
Termín: ihneď
Uznesenie č. 105 /MZ-2012
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove schvaľuje v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) Zákona
o majetku obcí podmienky obchodnej verejnej súťaže nasledovne:
Predmet súťaže: Predaj nehnuteľnosti - budova Zdravotného strediska, súpisné číslo 895, na
parc. č. 681, príslušenstva a pozemkov parc. č. 681, 682/2, 682/3, 682/4, zapísaných na LV č.
1705 v k.ú. Sládkovičovo
Najnižšia cena: Najnižšie podanie predstavuje
dvesto šesť desiatštyritisícosemsto EURO).

cenu v sume 264.800,-

€ (slovom:

Výška zábezpeky: Je stanovená na 10% z najnižšieho podania a predstavuje sumu 26 480,- €
(Slovom: Dvadsaťšesťtisícštyristoosemdesiat
EUROr Zábezpeku je potrebné uhradiť
najneskôr do 05.06.2012 na účet Č. 18028132/0200 VÚB a.s. Sládkovičovo, alebo v hotovosti
do pokladne mesta Sládkovičovo.
Podklady: V prípade záujmu o účasť v obchodnej verejnej súťaži a tým získania ďalších
informácií o predaji si môžete uplatniť do 05.06.2012 u Bc. Attilu Oravca počas pracovnej
doby na Mestskom úrade, Fučíkova 329,92521 Sládkovičovo.
Kontaktné telefónne číslo: MU Sládkovičovo, tel.č. 031/7842712
Komisia: Komisiu na vyhodnotenie OVS určuje primátor mesta.
Miesto podania: Žiadosť o odkúpenie predmetnej nehnuteľnosti s uvedením jednej pevnej
cenovej ponuky v eurách, je potrebné doručiť písomne v zalepenej obálke s označením
"Neotvárat'! Predaj nehnuteľností, Zdravotné stredisko - cenová ponuka" na adresu Mestský
úrad, Fučíkova 329,92521 Sládkovičovo, sekretariát primátora.
Vyradenie ponúk: Cenové ponuky nižšie ako je stanovená najnižšia cena, cenové ponuky
vyjadrené inak ako jednou pevnou sumou a cenové ponuky bez uhradenej zábezpeky budú
vyradené.

Lehota podania ponúk:
Predloženie ponúk je potrebné doručiť do 05.06.2012 do 10.00 hod. Za riadne doručenú
ponuku sa považuje ponuka, ktorá bude doručená na Mestský úrad, Fučíkova 329, 925
21 Sládkovičovo, sekretariát primátora do 10.00 hod. 05.06.2012.

Mesto Sládkovičovo, Fučíkova 329,92521 Sládkovičovo, IČO: 00306177 si vyhradzuje
právo kedykoľvek zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž.
Uznesenie č. l061MZ-2012
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove schvaľuje poskytnúť finančný príspevok vo výške
5000 € na rekonštrukciu bytov na Cukrovarskej ulici pre Technické služby Sládkovičovo,
príspevkovú organizáciu mesta.

Ing. Anton Szabó
primátor mesta

