Uznesenia
z 28. zasadnutia Mestského zastupitel'stva v Sládkovičove
dátum konania:
26.02.2013
čas konania:
17.00 hod.
miesto konania:
Technologický inkubátor Inovatech Sládkovičovo

Plnenie uznesení z 27. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove obdržali poslanci
MZ písomne.
Kontrolu plnenia uznesení vykonala hlavná kontrolórka mesta mDf. Andrea Klabuzai.
Mestské zastupiteľstvo kontrolu plnenia uznesení berie na vedomie.

Uznesenie č. 2121MZ-2014
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove v súlade s § 18 a nasl. zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a) vyhlasuje
voľbu hlavného kontrolóra mesta Sládkovičovo na deň 16.04. 2014. Voľba hlavného
kontrolóra sa uskutoční v rámci programu riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Sládkovičove.
b) ustanovuje
predpoklady na výkon funkcie a náležitosti prihlášky takto:
Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné
stredné vzdelanie.
Písomná prihláška, ktorá bude tvoriť prílohu k voľbe hlavného kontrolóra musí obsahovať:
a) meno, priezvisko, titul, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),
b) profesijný životopis,
c) informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva zárobkovú inú
činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických
osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
d) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
e) úradne overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
f) súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č.
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom
vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta Sládkovičovo na rokovaní Mestského
zastupiteľstva v Sládkovičove. Písomný súhlas obsahuje najmä údaje o tom, kto súhlas
poskytol, komu sa súhlas dáva, na aký účel, rozsah osobných údajov, dobu platnosti
súhlasu a podmienky jeho odvolania.

Termín doručenia prihlášok: je do 01. 04. 2014 na adresu:
Mesto Sládkovičovo
Mestský úrad v Sládkovičove
Fučíkova 329
925 21 Sládkovičovo
v zalepenej obálke s označením "VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA
SLÁDKOVIČOVO"
c) určuje:
Požiadavky na výkon funkcie:
rozsah pracovného úväzku - 100 % pracovný úväzok,
občan SR,
znalosť problematiky obecnej samosprávy, financovania samosprávy, financovania
subjektov zriadených mestom a s majetkovou účasťou mesta,
minimálne 10 ročná prax,
riadiace a organizačné schopnosti.
d) spôsob voľby
Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním v súlade s ustanovením § 18a,
ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Uznesenie Č. 213IMZ-2014
Mestské zastupiteľstvo úrerokovalo protest prokurátora č. Pd 114/13-5, Okresnej prokuratúry
Galanta k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 35/2003, ktorým sa upravujú podmienky
držania a chovu psov v meste Sládkovičovo zo dňa 5.2.2003, v znení Dodatku č. 1 k VZN č.
35/2003 zo dňa 7.11.2012.
Uznesenie č. 2141MZ-2014
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo protest prokurátora č. Pd 113/13-5, Okresnej prokuratúry
Galanta k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 41/2004 o chove a držaní zvierat na
území mesta Sládkovičovo zo dňa 5.5.2004.
Uznesenie č. 2151MZ-2014
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo protest prokurátora č. Pd 111/13-5, Okresnej
prokuratúry Galanta k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 66/2008 o používaní zábavnej
pyrotechniky na území mesta Sládkovičovo zo dňa 10.12.2008.
Uznesenie č. 2161MZ-2014
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo protest prokurátora č. Pd 118/13-5, Okresnej prokuratúry
Galanta k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 60/2008 o vymedzení časti územia mesta
Sládkovičovo, ktoré je považované za ohrozené územie pri vzniku chemických nebezpečných
látok zo dňa 4.6.2008.

Uznesenie č. 217/MZ-2014
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo protest prokurátora č. Pd 110/13-6, Okresnej prokuratúry
Galanta k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 67/2009 o podnikateľskej činnosti a určení
pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Sládkovičovo zo
dňa 4.2.2009.
Uznesenie č. 218/MZ-2014
Mestské zastupiteľstvo súhlasí s uzatvorením zmluvy o finančnom usporiadaní nehnuteľností
v zmysle Zmluvy o finančnom usporiadaní nehnuteľností zo dňa 29.04.2005 a uznesenia MZ
č. 417/MZ - 2005 zo dňa 23.03.2005, kde vlastníčke a právnej nástupkyni nebo Vlastníkov
Márii Kochanovej rod. Hruškovej, bytom Šulekovská 1588/32, Sereď prislúchajú akcie
v hodnote 74 300,- Sk (2466 €). Ide o vyplatenie hodnoty týchto akcií v hodnote 2466 € za
pozemok parc. č. 3484/3 zastavaná plocha vo výmere 92 m2, parc. č. 3488/29 zastavaná
plocha vo výmere 891 m2, parc. č. 3489/105 ostatná plocha vo výmere 726 m2 a parc. č.
3489/1 06 ostatná plocha vo výmere 147m2, vedených na LV č. 1705 k.ú. Sládkovičovo
v spoluvlastníckom podiele 8/20.
Uznesenie č. 219/MZ-2014
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo návrh podmienok prenájmu objektu SO-03 a Stravovania
vysokej školy, strednej školy a materskej školy predložený spoločnosťou Baracuda s.r.o.,
Muškátova 12, 821 Ol Bratislava IČO: 35818921, zastúpená konateľom H. Dolinským.
Mestské zastupiteľstvo predložený návrh neschvaľuje.
Uznesenie č. 220/MZ-2014
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove súhlasí so spolufinancovaním projektu "Sládkovičovo
- lvančice, zlepšujeme svoje PR" vo výške 287 € (celkové náklady projektu 5740 €), ktorý
podáva mesto Sládkovičovo v rámci výzvy 15IFMP na podporu aktivít zaisťujúcich publicitu
a propagáciu.
Uznesenie č. 221/MZ-2014
Mestské zastupiteľstvo
zmluvnými stranami:

súhlasí s uzatvorením

zmluvy o zriadení vecného bremena medzi

povinný z vecného bremena:

Sídlo:
Štatutárny orgán:
Splnomocnený k podpisu:
Právna forma:
Registrácia:
Odštepný závod:
IČO:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skrátenej forme "ŽSR"
Klemensova č. 8, 813 61 Bratislava
Ing. Štefan Hlinka, generálny riaditeľ
Ing. Ľubomír Bielik - riaditeľ SHM
iná právnická osoba
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava l, oddiel Po, vl. 312/B
ŽSR - Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava,
Holekova 6, 811 04, Bratislava (ďalej "SHM")
313 64501

DIČ:

2020480121

IČDPH:
Adresa pre doručovanie
písomností:

SK2020480121
ŽSR-SHM, Regionálne pracovisko Bratislava,
Šancová 5/C,811 04 Bratislava

(ďalej len "Povinný")

oprávnený z vecného bremena:
Sídlo:
Právna forma:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT/BIC:
Oprávnený nie je platcom DPH

Mesto Sládkovičovo
Fučíková 329/159,92521
Sládkovičovo
samostatný územný a samosprávny celok - obec
Ing. Anton Szabó - primátor
OO 306177
2021006746
VÚB ,a.s.
18028-132/0200
SK 4002000000000018028132
SUBASKBX

(ďalej len" Oprávnený'')
nasledovne:
1) V súlade s ustanovením § 1510 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník") sa zriaďuje v prospech
oprávneného za dohodnutú odplatu vecné bremeno "in personam" špecifikované v
ods. 2) tohto článku, a to výlučne k nasledovnej nehnuteľnosti, resp. jej časti

- k časti pozemku parc. 3539/1, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, o výmere
63923 m2, ktorý je vedený Okresným úradom Galanta, v obci Sládkovičovo, v k.ú.
Sládkovičovo ako parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape, na liste
vlastníctva č. 940, a to v pomemej miere 22,65 m
podľa Geometrického plánu č. 102/2013 na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva
uloženia inžinierskych sietí na p.č. 3539/1 vyhotoveného GILLGE. s r.o. Pribišova 39 841 05
Bratislava, vyhotoveného dňa 9.10.2013, autorizačne overeného dňa 9.10.2013 a úradne
overeného dňa 13.11.2013 Okresným úradom Galanta, odborom katastrálnym pod číslom
1225/13 (ďalej len "geometrický plán"), ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy a tvorí
jej neoddeliteľnú súčasť (ďalej len "zaťažená nehnuteľnosť").

2.) Oprávnený nadobúda zo zriadeného vecného bremena tieto práva:

- iba v nevyhnutnom rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne využívat'
zaťaženú nehnuteľnost' za účelom uloženia vodovodného potrubia do zeme a na
ktorom bude oprávnený realizovat' stavbu v zmysle Čl.II. ods. 3) tejto zmluvy.
1) Zmluvné strany sa dohodli, že právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa zriaďuje za
odplatu vo výške 1.359 € bez DPH, ktorá bude Oprávneným uhradená na základe faktúry
vystavenej Povinným na číslo bankového účtu uvedené v záhlaví faktúry. Faktúra bude
vystavená vrátane DPH do 20 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. V prípade zmeny sadzby
DPH bude cena vystavená v zmysle tejto zmeny. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej
vystavenia.
2) V prípade oneskorenia sa s plnením podľa ods. l) tohto článku je Oprávnený povinný
zaplatiť Povinnému úrok z omeškania v zmysle platných právnych predpisov.

3) Povinný má právo odstúpiť od tejto zmluvy, ak Oprávnený nezaplatí dohodnutú odplatu
v lehote do 30 dní odo splatnosti faktúry. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že právne účinky
odstúpenia od tejto zmluvy nastanú okamihom, kedy prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť
od tejto zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane.

~

Ing. Anton Szabó
Primátor mesta

