Uznesenia z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Sládkovičove, ktoré sa konalo dňa 12. decembra 2007
v rokovacej miestnosti Technologického inkubátora
Inovatech
Uznesenie č. 145/MsZ−2007
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sládkovičovo
č. 59 o určení sadzieb dane z nehnuteľností a o daňových úľavách na kalendárny rok
2008. MsZ VZN č. 59 schvaľuje.
Uznesenie č. 146/MsZ−2007
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo návrh úpravy rozpočtu mesta na rok
2007 k 31. decembru 2007 v príjmovej a výdajovej časti vo výške 2 537 000 Sk
Uznesenie č. 147/MsZ−2007
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo viacročný rozpočet mesta Sládkovičovo
na roky 2008− 2010, predložený vedúcou finančného odboru MsÚ Ing. Soňou Gogovou
v nasledovnej výške v príjmovej i výdajovej časti:
 2008
171 442 000 Sk záväzný
 2009
219 429 000 Sk nezáväzný
 2010
198 958 000 Sk nezáväzný
Uznesenie č. 148/MsZ−2007
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v rozpočte mesta v položke 0130 – všeobecné služby
čiastku 100 000 Sk, ktorú môže primátor mesta použiť podľa vlastného uváženia
v zmysle rozpočtových pravidiel v prospech mesta.
Uznesenie č. 149/MsZ−2007
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo viacročný rozpočet MsKS Sládkovičovo
na roky 2008− 2010 predložený vedúcou MsKS Evou Sudovou v nasledovne výške
v príjmovej i výdajovej časti:
 2008
2 130 000 Sk záväzný
 2009
2 410 000 Sk nezáväzný
 2010
2 510 000 Sk nezáväzný
Uznesenie č. 150/MsZ−2007
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo viacročný rozpočet Technických služieb
Sládkovičovo na roky 2008− 2010 predložený riaditeľom Ing. Otom Magnusom
v nasledovnej výške v príjmovej i výdajovej časti:.
 2008
6 920 000 Sk záväzný
 2009
7 320 000 Sk nezáväzný
 2010
7 720 000 Sk nezáväzný
Uznesenie č. 151/MZ−2007
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo viacročný rozpočet Spojenej školy
Sládkovičovo na roky 2008− 2010 predložený riaditeľkou školy Mgr. Adrianou
Farkašovou v nasledovnej výške v príjmovej i výdajovej časti:





2008 prenesené komp. 10 950 000 Sk originálne komp.
záväzný
2009 prenesené komp. 10 650 000. Sk originálne komp.
nezáväzný
2010 prenesené komp. 10 650 000 Sk originálne komp.
nezáväzný

13 406 000 Sk
13 580 000 Sk
13 880 000 Sk

Uznesenie č. 152/MsZ−2007
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo viacročný rozpočet Základnej školy S.
Petöfiho s MŠ s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským v Sládkovičove
predložený riaditeľkou školy Mgr. Zuzanou Kovácsovou na roky 2008−2010
v nasledovnej výške v príjmovej i výdajovej časti:
 2008 prenesené komp. 5 200 000 Sk originálne komp 1 780 000 Sk záväzný
 2009 prenesené komp. 5 200 000 Sk originálne komp 1 820 000 Sk nezáväzný
 2010 prenesené komp. 5 200 000 Sk originálne komp 1 920 000 Sk nezáväzný
Uznesenie č. 153/MsZ−2007
Mestské zastupiteľstvo na základe doporučenia primátora mesta schvaľuje odmeny za
II. polrok 2007 pre poslancov MsZ nasledovne:
1. Mgr. Tibor Bagi
4 200 Sk
2. MVDr. Pavol Bartaloš
4 200 Sk
3. Alexander Bende
9 000 Sk
4. Viliam Brunner
6 000 Sk
5. Edita Frantová
4 200 Sk
6. Mgr. Mária Halásová
4 200 Sk
7. Ing. Alexander Karsay
6 000 Sk
8. PhDr. Terézia Pethöová
6 000 Sk
9. Mgr. Ladislav Szkladányi
6 000 Sk
10. Mgr. Attila Takács
6 000 Sk
11. Agáta Zelinková
6 000 Sk
12. Bc. Béla Zsille
6 000 Sk
13. Ján Németh
4 200 Sk
a pre veliteľa DHZ Romana Sablera vo výške
3 600 Sk.
Uznesenie č. 154/MsZ−2007
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku kontroly zameranú na
fakturáciu investičnej výstavby kanalizácie a cestného telesa v sume 4 569 245,50 Sk na
ul. Mierová v súvislosti s budovaním 18 triednej ZŠ v Sládkovičove vykonanú hlavným
kontrolórom mesta JUDr. Zoltánom Ružičom.
Uznesenie č. 155/MsZ−2007
Mestské zastupiteľstvo súhlasí s odpredajom stavby „Verejný vodovod na ul. J. Kráľa,
ktorý sa nachádza na pozemku č. 2599, k. ú. Sládkovičovo Západoslovenskej vodárenskej
spoločnosti so sídlom v Šaľi za cenu 1,− Sk. Rozhodnutie, ktorým sa povoľuje užívanie
vodnej stavby bolo vydané Obvodným úradom životného prostredia Galanta dňa
19. novembra 2007.

Uznesenie č. 156/MsZ−2007
Mestské zastupiteľstvo súhlasí s odpredajom dielu č. 1 vo výmere 3m2 z parcely č.
2980/6 a dielu č. 2 vo výmere 1m2 z parcely č. 2980/1 podľa GP č. 6−10−2005, úradne
overeného dňa 7. novembra 2005 za cenu 250,−Sk/m2 pre Agátu Nagyovú, bytom kpt.
Nálepku 767/15 Sládkovičovo.
Návrh na vklad do KN hradí kupujúca.
Uznesenie č. 157/MsZ−2007
Mestské zastupiteľstvo súhlasí s odpredajom časti pozemku parcely č. 2789/9 vo
výmere cca. 80 m2 za cenu 1000,− Sk/m2 pre spoločnosť Márton & Márton, s. r. o. Presná
výmera sa určí geometrickým plánom, ktorý dá vyhotoviť kupujúci.
Návrh na vklad do KN hradí kupujúci.
Uznesenie č. 158/MsZ−2007
Mestské zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 142/MZ−2007 v znení:
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť fy. Márton & Márton, s. r.o., Sládkovičovo,
Fučíkova č. 458/252 o odpredaj mestského majetku t. j. parcely č. 2789/2 zastavaná
plocha vo výmere 1000 m2 vedenej na LV č. 1705 k.. Sládkovičovo pri polyfunkčnej
budove Inovatechu. MsZ na základe doporučenia finančnej komisie pri MsZ schvaľuje
odpredaj pozemku tak, že najnižšia cena bude určená podľa znaleckého posudku
navýšená o cenu parkoviska, ktoré mesto z týchto prostriedkov vybuduje.
Uznesenie č. 159/MsZ−2007
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Andreja Pompu – Espreso Ermian (mestský
park) Sládkovičovo o zmenu otváracích hodín. Mestské zastupiteľstvo žiadosť o zmenu
otváracích hodín neschvaľuje.
Uznesenie č.160/MsZ−2007
Mestské zastupiteľstvo v súlade s § 4 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov schvaľuje funkčný plat pre riaditeľa príspevkovej organizácie mesta Technické
služby Sládkovičovo Ing. Ota Magnusa od 1. decembra 2007 vo výške 20 000,− Sk
mesačne pri 25 hodinovom týždennom pracovnom úväzku.
Uznesenie č.161/MsZ−2007
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje presun financií vo výške 420 000 Sk z originálnych
kompetencií v školstve na prenesené kompetencie Základnej školy Sándora Pethöfiho
s VaVJM Sládkovičovo.
Uznesenie č.162/MsZ−2007
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje úhradu členského príspevku do Združenia miest a obcí
Slovenska , Bezručova 9, 811 09 Bratislava za mesto Sládkovičovo na rok 2008 vo výške
20 299 Sk.
Uznesenie č. 163/MsZ−2007
Mestské zastupiteľstvo v zmysle uznesenia č. 116/MsZ−2007 schvaľuje vyhlásenie II.
kola verejnej obchodnej súťaže na odpredaj majetku mesta (bývalé CVČ) a to na
pozemok parcely č. 1247/1 zastavaná plocha vo výmere 2148 m2, parcely č. 1247/2

zastavaná plocha vo výmere 131 m2, parcely č. 1247/3 zastavaná plocha vo výmere 30
m2, parcely č. 1247/4 zastavaná plocha vo výmere 34 m2 vrátane stavby s. č. 4 na
pozemku parcely č. 1247/2, skladu s. č. 1739 na pozemku parcely č. 1247/3 a kovového
prístrešku na pozemku parcely č. 1247/1, vedených na LV č. 1705 k. ú. Sládkovičovo
v celosti s najnižším podaním 3 000 000 Sk. Mestské zastupiteľstvo vyhlásenie II. kola
verejnej obchodnej súťaže navrhuje zverejniť na internetovej stránke mesta,
v mestských novinách, v dvoch slovenských denníkoch a v jednom maďarskom denníku.
Uznesenie č.164/MsZ−2007
Mestské zastupiteľstvo súhlasí s poskytnutím návratného zdroja financovania pre
spoločnosť Termálne kúpalisko Vincov les Sládkovičovo, ktorý bude účelovo poskytnutý
do 31. mája 2008 z rozpočtu mesta Sládkovičovo do sumy 1 500 000 Sk podľa
predložených faktúr a mzdových listov. Finančné prostriedky budú do rozpočtu mesta
vrátené do 30. júna 2008.
Uznesenie č.165/MsZ−2007
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie mestského bytu na Cukrovarskej ulici s. č.
246/1 pre Ľubicu Linkovú, bytom Cukrovarská 233/6, Sládkovičovo
Ing. Anton Szabó, primátor mesta

