UZNESENIA
z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove
dátum konania:
čas konania:
miesto konania:

12.12.2012
17.00 hod.
Technologický inkubátor Inovatech Sládkovičovo

Plnenie uznesení z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove obdržali poslanci
MZ písomne.
Kontrolu plnení uznesení vykonala hlavná kontrolórka mesta JUDr. Andrea Klabuzai.
Mestské zastupiteľstvo kontrolu plnenia uznesení berie na vedomie.

Uznesenie č. 134IMZ-2012
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu
rozpočtu mesta Sládkovičovo na rok 2013.

Uznesenie č. 135IMZ-2012
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo rozpočet mesta Sládkovičovo na rok 2013
príjmovej i výdajovej časti nasledovne:
• 2013 - 14 169 136 € ako záväzný
a berie na vedomie viacročný rozpočet na roky:
• 2014 - 8558227 € ako nezáväzný
• 2015 - 6367533 € ako nezáväzný
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Uznesenie č.136IMZ-2012
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo rozpočet Technických služieb Sládkovičovo
na rok 2013 v príjmovej i výdajovej časti nasledovne:
• 2013 - 500662 € ako záväzný
a berie na vedomie viacročný rozpočet na roky:
• 2014 - 500662 € ako nezáväzný
• 2015 - 500662 € ako nezáväzný

Uznesenie č.137/MZ-2012
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo rozpočet Spojenej školy, Školská
Sládkovičovo na rok 2013 v príjmovej i výdajovej časti nasledovne:
prenesené kompetencie:
• 2013 - 398000 € ako záväzný
a berie na vedomie viacročný rozpočet na roky:
• 2014 - 410 000 € ako nezáväzný
• 2015 - 410 000 € ako nezáväzný
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originálne kompetencie
• 2013 - 506 310 € ako záväzný
a berie na vedomie viacročný rozpočet na roky:
• 2014 - 506 310 € ako nezáväzný
• 2015 - 506 310 € ako nezáväzný
Uznesenie č. 138/MZ-2012
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo rozpočet Základnej školy S. Petôfiho s MŠ
s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským v Sládkovičove na rok 2013 v príjmovej
i výdajovej časti nasledovne:
prenesené kompetencie:
• 2013 - 183000 € ako záväzný
a berie na vedomie viacročný rozpočet na roky:
• 2014 - 187300 € ako nezáväzný
• 2015 - 187300 € ako nezáväzný
originálne kompetencie
• 2013 - 65267 € ako záväzný
a berie na vedomie viacročný rozpočet na roky:
• 2014 - 66 650 € ako nezáväzný
• 2015 - 66 650 € ako nezáväzný

Uznesenie č. 139/MZ-2012
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schvaľuje návrh II. úpravy rozpočtu mesta na rok
2012, ktorou sa znižuje rozpočet v príjmovej a výdajovej časti o sumu 6965337 €.
Uznesenie č. 140/MZ-2012
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo a schválilo Všeobecne záväzné
nariadenie Č. Č. 80.0 nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov.

Uznesenie č. 1411MZ-2012
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove schvaľuje odpredaj pozemku parcely registra C-KN
č. 1308/2 záhrada vo výmere 182 m2, vedeného na LV č. 1705 k.ú. Sládkovičovo v celosti pre
Alexandra Csanakyho, bytom Revolučná 970/16,92401 Galanta za cenu 6,64 €/m2, t.j. 182
m2 x 6,64 € = 1208,48 €. Prevod sa schvaľuje v zmysle ust. §9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Poplatok za návrh na vklad do
katastra nehnuteľností hradí kupujúci.

Uznesenie č. 1421MZ-2012
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove schvaľuje odpredaj novovytvoreného pozemku
parcely registra C-KN Č. 3142/3 zastavaná plocha vo výmere 11 m2, ktorá bola vytvorená
geometrickým plánom Č. 10/2012, úradne overeného dňa 18.07.2012 z pozemku parcely
registra C-KN Č. 3142/1 zastavaná plocha v celkovej výmere 171 m2, vedeného na LV Č.
1705 k. Ú. Sládkovičovo v celosti pre Zlatu Láncošovú, bytom Revolučná štvrť 973/25,
92401 Galanta za cenu 20 €/m2. Prevod sa schvaľuje v zmysle ust. §9a ods. 8 písm. e)
zákona Č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Poplatok za návrh na vklad
do katastra nehnuteľností hradí kupujúca.
Uznesenie č. 143IMZ-2012
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove súhlasí so zriadením bezodplatného vecného bremena
v prospech oprávneného z vecného bremena SPP - distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825
21 Bratislava, IČO: 35910739 na časť pozemku parcely registra C-KN Č. 360/1 zastavaná
plocha vo výmere 5050 m2, vedeného na LV Č. 1705 k. Ú. Sládkovičovo v zmysle
geometrického plánu Č. 12/2012, úradne overeného dňa 13.11.2012. Účelom zriadenia
vecného bremena j e uloženie inžinierskych sietí (plynárenských zariadení), prevádzka
plynovodu, vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie plynovodu
z dôvodu prevádzkovania spoločnosti NaR - MAALI s.r.o ..
Uznesenie č. 1441MZ-2012
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove schvaľuje zámer prenajať reštauračné časti budovy,
súpisného čísla 1366/97, postavenej na parcele registra "C" KN Č. 2676/1, vedených na LV Č.
1705, k.ú. Sládkovičovo (časť budovy FK Slavoj Sládkovičovo) na ul. Hviezdoslavovej
v Sládkovičove za cenu 100 € mesačne pre nájomcu Štefan Károlyi - KlF, Záhradnícka 1346,
Vel'ké Úľany , IČO: 22801871, nakol'ko sajedná o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle
ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/1991 o majetku obcí z dôvodu, že prenajímateľ bude
zabezpečovať podávanie občerstvenia pre členov FK Slavoj Sládkovičovo.

Uznesenie Č. 1451MZ-2012
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a vzalo na vedomie Protokol o výsledku kontroly
hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynaložených finančných prostriedkov v rámci
vybraných projektov programového obdobia 2004-2006 a programového obdobia 2007 -2013
na programové riešenie nepriaznivej sociálno-ekonomickej situácie marginalizovaných
rómskych komunít a dosiahnutého progresu tejto oblasti.
Kontrola bola vykonaná Najvyšším kontrolným úradom SR Bratislava v čase 16.8.2012 24.10.2012 v Meste Sládkovičovo.
Uznesenie Č. 146IMZ-2012
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo návrh na vyplatenie odmeny za rok 2012 pre hlavnú
kontrolórku mesta JUDr. Andreu Klabuzai.
MZ schvaľuje vyplatenie odmeny vo výške jednomesačného platu za rok 2012.
Uznesenie Č. 1471MZ-2012
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo návrh na vyplatenie odmeny za rok 2012 pre Viliama
Brunnera povereného výkonom dohľadu činnosti príspevkovej organizácie - Technické
služby Sládkovičovo.
MZ schvaľuje vyplatenie odmeny vo výške jednomesačného platu za rok 2012.
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