Uznesenia
z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove
dátum konania:
30.10.2013
čas konania:
17.00 hod.
miesto konania:
Technologický inkubátor Inovatech Sládkovičovo

Plnenie uznesení z 25. 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. 178IMZ-2013
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie:
• Stanovisko návrhu Komisie sociálnej a bytovej pri Mestskom zastupiteľstve
v Sládkovičove na prideľovanie nájomných bytov.
• Stanovisko hlavnej kontrolórky k prípadnej novelizácii Všeobecne záväzného
nariadenia č. 80/2012 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov.
Uznesenie č. 179IMZ-2013
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo a schválilo Všeobecne záväzné
nariadenie č. 82/2013 o dani z nehnuteľností.
Uznesenie č. 180IMZ-2013
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo návrh III. úpravy rozpočtu mesta na rok
2013, ktorou sa upravuje rozpočet v príjmovej a výdajovej časti o sumu 50 000 €.
Uznesenie č. 181IMZ-2013
Mestské zastupiteľstvo Sládkovičovo schválilo jednorazovú
dôchodcov nad 70 rokov vo výške 15 €.

finančnú výpomoc pre

Uznesenie Č. 182IMZ-2013
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
- uvoľnený jednoizbový byt ( č. bytu 1 ) na Fučíkovej 405/207 po Bystríkovi Burietovi
prideliť Gabriele Takácsovej, bytom Sládkovičovo, Devátova 920.
Mestské zastupiteľstvo ukladá vedúcemu odboru výstavby MsÚ Bc. Oravcovi pripravit'
nájomnú zmluvu a predložit' primátorovi mesta na podpis.
Termín: ihneď
Uznesenie

Č.

1831MZ-2013

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:
al predloženie žiadosti o FP v rámci výzvy OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 za
účelom realizácie projektu "Spoločne sa učíme, tvoríme, majstrujeme", ktorého ciele sú v
súlade s platným územným plánom mesta a platným PHSR mesta,
bl zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP,
cl financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t. j. vo
výške 781,50 €.
Uznesenie

Č.

184IMZ-2013

Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove schvaľuje, že v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona
o majetku obcí, prevod pozemkov parc. č. 2958 zastavaná plocha vo výmere 888 m2, parc. č.
2959/1 záhrada vo výmere 852 m2 a parc. č. 2959/2 záhrada vo výmere 159 m2, vedených na
LV č. 1705 k.ú. Sládkovičovo v celosti, sa bude uskutočňovať formou Obchodnej verejnej
sút'aže.
MZ ukladá vedúcemu odboru výstavby MsÚ Bc. Oravcovi pripraviť obchodnú verejnú súťaž
a zverejniť v mieste obvyklým spôsobom.
Termín: ihneď
Uznesenie

Č.

185/MZ-2013

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 - pozemkov parc. č. 2958 zastavaná plocha vo výmere 888 m2, parc. č.
2959/1 záhrada vo výmere 852 m2 a parc. č. 2959/2 záhrada vo výmere 159 m2, vedených na
LV č. 1705 k. ú. Sládkovičovo v celosti.
Najnižšia cena:
- Najnižšie podanie predstavuje cenu v sume 56.200,- € (slovom: Päťdesiatšesťtisícdvesto
EURO).
Výška zábezpeky:
Je stanovená na 10% z najnižšieho
Deväťtisícdeväťstodesať EURO).

podania

a predstavuje

sumu 5 620,- € (Slovom:

Zábezpeku je potrebné uhradiť 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 u Bc. Attilu Oravca počas pracovnej doby na
Mestskom úrade, Fučíkova 329,92521 Sládkovičovo.
Kontaktné telefónne číslo: MsÚ Sládkovičovo, tel. č. 031/7842712.
Komisia: Komisiu na vyhodnotenie predmetu OVS menuje primátor mesta.
Miesto podania: Žiadosti o odkúpenie predmetu OVS s uvedením jednej pevnej cenovej
ponuky v eurách, je potrebné doručiť písomne v zalepenej obálke s označením "Neotvárat'!
Predaj nehnuteľností - cenová ponuka" na adresu Mestský úrad, Fučíkova 329, 925 21
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.
Mesto Sládkovičovo, Fučíkova 329,92521 Sládkovičovo, IČO: 00306177 si vyhradzuje
právo kedykoľvek zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž.
MZ ukladá vedúcemu odboru výstavby MsÚ Bc. Oravcovi pripraviť obchodnú verejnú súťaž
a zverejniť v mieste obvyklým spôsobom.
Termín: ihneď
Uznesenie č. 186fMZ-2013
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove schvaľuje zámer odpredať časti pozemku parc.
registra E č. 439/2 ostatná plocha v celkovej výmere 2672 m2, z toho výmeru cca 20 m2,
v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6 Bratislava, nakoľko sa
jedná o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ust. §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
o majetku obcí z dôvodu, že sa parcela bude využitá na výstavbu stavby trafostanice.
MZ ukladá vedúcemu odboru výstavby MsÚ Bc. Oravcovi pripraviť na ďalšie zasadnutie MZ
uznesenie na odpredaj predmetnej parcely a zverejniť toto uznesenie v mieste obvyklým
spôsobom.
Termín: ihneď
Uznesenie č. 187fMZ-2013
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove súhlasí so zriadením bezodplatného vecného bremena
v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava na pozemok
parc. registra E č. 278/2 ostatná plocha vo výmere 7625 m2 a parc. registra E č. 439/2 ostatná
plocha vo výmere 2672 m2, vedených na LV č. 1705 k.ú. Sládkovičovo. Jedná sa o stavbu:
DS - Sládkovičovo, VNK, TS, NNK na Budovateľskej ul. v Sládkovičove.
MZ ukladá vedúcemu odboru výstavby MsÚ Bc. Oravcovi doručiť výpis z uznesenia
žiadateľovi.
Termín: ihneď

Uznesenie č. 188IMZ-2013
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove súhlasí, so zriadením bezodplatného vecného
bremena v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava na
časť pozemku parc. č. 360/1 zastavaná plocha v celkovej výmere 5050 m2, vedeného na LV
č. 1705 k.ú. Sládkovičovo v zmysle geometrického plánu č. 25/2013, úradne overeného dňa
01.03.2013. Jedná sa o stavbu: DS - Sládkovičovo, NOR-MAALI, VN káblové vedenie.
MZ ukladá vedúcemu odboru výstavby MsÚ Bc. Oravcovi doručit' výpis z uznesenia
žiadateľovi.
Termín: ihneď
Uznesenie č. 189IMZ-2013
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove súhlasí so zriadením bezodplatného vecného bremena
v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava. Ide
o nasledovné nehnuteľnosti:

Parcelné
číslo

Register
KN

LVč.

Výmera
2
vm

262

E

3651

1500

257

E

3651

101

1563/1

C

1705

9775

1562/8

C

1705

15867

1561/1
88

C

E

1705
1705

8112
291

1290/4

C

1705

1723

1563/2

C

1705

33

1562/9

C

1705

844

2978/1

C

1705

12124

Druh pozemku
Ostatné plochy
Zastavané plochy a
nádvoria
Ostatné plochy
Zastavané plochy a
nádvoria
Ostatné plochy
Ostatné plOChy
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria

Katastrálne
územie
Sládkovičovo

Obec

Okres

Sládkovičovo

Galanta

Sládkovičovo

Sládkovičovo

Galanta

Sládkovičovo

Sládkovičovo

Galanta

Sládkovičovo

Sládkovičovo

Galanta

Sládkovičovo
Sládkovičovo

Sládkovičovo
Sládkovičovo

Galanta
Galanta

Sládkovičovo

Sládkovičovo

Galanta

Sládkovičovo

Sládkovičovo

Galanta

Sládkovičovo

Sládkovičovo

Galanta

Sládkovičovo

Sládkovičovo

Galanta

v zmysle geometrického plánu č. 72/2013, úradne overeného dňa 19.07.2013. Jedná sa
o stavbu: DS - Sládkovičovo, Fučíkova - zah. TS, VN, NN.
MZ ukladá vedúcemu odboru výstavby MsÚ Bc. Oravcovi doručiť výpis z uznesenia
žiadateľovi.
Termín: ihneď
Uznesenie č. 190IMZ-2013
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove schvaľuje zámer odpredať novovytvorený pozemok
parc. č. 2600/4 zastavaná plocha vo výmere 478 m2, ktorá bola vytvorená geometrickým
plánom č. 20/2013, úradne overeného dňa 04.06.2013 z pozemku parc. č. 2600 zastavaná
plocha vo výmere 6197 m2, vedeného na LV č. 1705 k.ú. Sládkovičovo v celosti pre Viliama
Kurinca Ing. a manž. Alenu Ing., obaja trvale bytom Sládkovičovo, J. Kráľa 1321/20,
nakoľko sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ust. §9a ods. 8 písm. e) zákona

Č. 138/1991 o majetku obcí z dôvodu, že sa parcela nachádza v bezprostrednej blízkosti
parcely žiadateľov.

MZ ukladá vedúcemu odboru výstavby MsÚ Bc. Oravcovi pripraviť na d'alšie zasadnutie MZ
uznesenie na odpredaj predmetnej parcely a zverejniť toto uznesenie v mieste obvyklým
spôsobom.
Termín: ihneď
Uznesenie č. 191IMZ-2013
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove súhlasí so zriadením bezodplatného vecného bremena
v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava na časť
pozemku parc. registra E Č. 278/2 ostatná plocha vo výmere 7625 m2 a parc. registra E Č.
439/2 ostatná plocha vo výmere 2672 m2, vedených na LV Č. 1705 k. Ú. Sládkovičovo
v zmysle výkresu č.3 na stavbu: DS - Sládkovičovo, VNK, TS, NNK.
MZ ukladá vedúcemu odboru výstavby MsÚ Bc. Oravcovi doručiť výpis z uznesenia
žiadateľovi.
Termín: ihneď
Uznesenie č. 192IMZ-2013
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove schvaľuje, zámer odpredať časti pozemku parc. Č.
2980/1 ostatná plocha vo výmere 64 m2 pre Martu Poórovú, bytom Ružová 160/5, Galanta,
nakoľko sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ust. §9a ods. 8 písm. e) zákona
Č. 138/1991 o majetku obcí z dôvodu, že sa parcela nachádza pri parcele a domu žiadateľa.
Geometrický plán bude vyhotovený na náklady žiadateľky.
MZ ukladá vedúcemu odboru výstavby MsÚ Bc. Oravcovi, po doručení geometrického plánu
žiadateľkou, pripraviť na ďalšie zasadnutie MZ uznesenie na odpredaj predmetnej parcely a
zverejniť toto uznesenie v mieste obvyklým spôsobom.
Termín: ihneď
Uznesenie č. 193IMZ-2013
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo Podnet na preskúmanie zákonnosti VZN
Č. 77/2011 - upozornenie prokurátora pre porušenie § 78 ods. 1 písm. bl, ods. 2, § 77 ods. 1,
ods. 4, ods. 5 písm. al, § 80 ods. 1, ods. 2, § 8la ods. l až ods. 4, § 82 ods. l až ods. 3 a §
102 zákona Č. 582/2001 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov Okresnej prokuratúry
Galanta.
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove berie na vedomie Podnet na preskúmanie zákonnosti
VZN Č. 77/20 II - upozornenie prokurátora.
Uznesenie č. 1941MZ-2013

