UZNESENIA
z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, ktoré sa konalo
14.12.2011 o 17.00 hod. v Technologickom inkubátore INOVATECH Sládkovičovo

Plnenie uznesení z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove obdržali poslanci
písomne. Mestské zastupiteľstvo kontrolu plnenia uznesení berie na vedomie.
Uznesenie č. 76/MsZ–2011
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 50 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi.
Uznesenie č. 77/MsZ–2011
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sládkovičovo č. 77/2011
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta
Sládkovičovo.
Uznesenie č. 78/MsZ–2011
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sládkovičovo č. 78/2011
o dani z nehnuteľnosti.
Uznesenie č.79/MsZ–2011
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo rozpočet mesta Sládkovičovo na rok 2012 v
príjmovej i výdajovej časti nasledovne:
 2012 – 11 110 907 € ako záväzný
a berie na vedomie viacročný rozpočet na roky:
 2013 – 8 228 736 € ako nezáväzný
 2014 – 11 706 707 € ako nezáväzný
Uznesenie č. 80/MsZ–2011
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo rozpočet MsKS Sládkovičovo na rok 2012
v príjmovej i výdajovej časti – 2 500 € ako záväzný.
Uznesenie č. 81/MsZ–2011
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schvaľuje zrušenie Mestského kultúrneho strediska
Sládkovičovo, príspevkovej organizácie mesta, IČO 00059692, so sídlom Fučíkova 973, 92521
Sládkovičovo ku dňu 31.12. 2011 bez právneho nástupcu.
Práva a povinnosti z pracovnoprávneho vzťahu a majetkoprávneho vzťahu prechádzajú na
zriaďovateľa – Mesto Sládkovičovo dňa 1.1.2012. Zanikajúca organizácia je povinná vykonať
inventarizáciu dňa 31.12.2011 a majetok odovzdať zriaďovateľovi.
Uznesenie č. 82/MsZ–2011
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo návrh na vyplatenie odmeny za rok 2011 pre vedúcu
Mestského kultúrneho strediska p. Evu Sudovú.
MSZschvaľuje vyplatenie odmeny vo výške jednomesačného platu za rok 2011.

Uznesenie č. 83/MsZ–2011
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo rozpočet Technických služieb Sládkovičovo na
rok 2012 v príjmovej i výdajovej časti nasledovne:
 2012 – 460 712 € ako záväzný
a berie na vedomie viacročný rozpočet na roky:
 2013 – 460 712 € ako nezáväzný
 2014 – 460 712 € ako nezáväzný
Uznesenie č.84/MsZ–2011
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo rozpočet Spojenej školy Sládkovičovo na rok
2012 v príjmovej i výdajovej časti nasledovne.
prenesené kompetencie:
 2012 – 348 320 € ako záväzný
a berie na vedomie viacročný rozpočet na roky:
 2013 – 353 320 € ako nezáväzný
 2014 – 353 320 € ako nezáväzný
originálne kompetencie
 2012 – 498 488 € ako záväzný
a berie na vedomie viacročný rozpočet na roky:
 2013 – 488 000 € ako nezáväzný
 2014 – 488 000 € ako nezáväzný
Uznesenie č. 85/MsZ–2011
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo rozpočet Základnej školy S. Petöfiho s MŠ
s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským v Sládkovičove na rok 2012 v príjmovej
i výdajovej časti nasledovne.
prenesené kompetencie:
 2012 – 161 924 € ako záväzný
a berie na vedomie viacročný rozpočet na roky:
 2013 – 159 331 € ako nezáväzný
 2014 – 159 331 € ako nezáväzný
originálne kompetencie
 2012 – 64 728 € ako záväzný
a berie na vedomie viacročný rozpočet na roky:
 2013 – 67 800 € ako nezáväzný
 2014 – 67 800 € ako nezáväzný
Uznesenie č. 86/MsZ–2011
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove schvaľuje zámer odpredať novovytvorený pozemok parc.
č. 2061/2 zastavaná plocha vo výmere 68 m2, ktorá bola vytvorená z PK parc. č. 272/3, vedeného
na PK vl. č. 283 a novovytvorený pozemok parc. č. 2061/4 zastavaná plocha vo výmere 13 m2,
ktorá bola vytvorená z pozemku parc. registra E č. 272/4, vedeného na LV č. 283 k.ú.
Sládkovičovo geometrickým plánom č. 02–10/2011, úradne overeného dňa 15.11.2011v celosti
pre Alexandra Tomázyho, bytom Sládkovičovo, Mierová 635, 925 21, 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 jedná o priľahlí pozemok k pozemku a stavbe kupujúceho.
MsZ ukladá vedúcemu odboru výstavby Bc. Oravcovi zverejniť tento zámer na úradnej tabuli
a na web stránke mesta Sládkovičovo na 15 dní a následne ju doručiť na Správu katastra v
Galante.
Termín: ihneď

Uznesenie č. 87/MsZ–2011
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schvaľuje návrh III. úpravy rozpočtu mesta na rok 2011,
ktorou sa navyšuje rozpočet v príjmovej a výdavkovej časti o sumu 172 297 €.
Uznesenie č. 88/MsZ–2011
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove schvaľuje zámer prenajať časť budovy, súpisného čísla
96, postavenej na parcele registra „C“ KN č. 491/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 291
m2 (evidovanej na katastrálnej mape, právny vzťah k nevysporiadanej parcele nie je evidovaný
na LV) a na parcele registra „C“ KN č. 492/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30 m2,
v katastrálnom území Sládkovičovo, obec Sládkovičovo, okres Galanta, zapísanej na LV č. 1705,
vedenom Správou katastra Galanta, ktorá sa nachádza na Fučíkovej ulici č. 96/89 v Sládkovičove
(ďalej aj „administratívna budova“), za účelom poskytovania nájomcovi na dočasné užívanie
nebytové priestory – kancelárie č. 6, 7, 8, 9, 10 a 11 o výmere 91,39 m2, kuchynka a WC vo
výmere 23,3 m2, ktoré sa nachádzajú na prvom poschodí administratívnej budovy vrátane
archívu nachádzajúceho sa v suteréne administratívnej budovy, ktoré budú bližšie špecifikované
v prílohe č. 1 nájomnej zmluvy za cenu 18,20 €/m2/kalendárny rok, pre nájomcu Daňové
riaditeľstvo SR, Nová ulica č. 13, Banská Bystrica, IČO: 00634816, nakoľko sa jedná o prípad
hodný osobitného zreteľa v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí
konkr. presťahovanie Daňového úradu do budovy vo vlastníctve mesta Sládkovičovo.
MsZ ukladá vedúcemu odboru výstavby Bc. Oravcovi zverejniť tento zámer na úradnej tabuli
a na web stránke mesta Sládkovičovo a pripraviť nájomnú zmluvu.
Termín: ihneď
Uznesenie č. 89/MsZ–2011
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Požiarny poriadok obce.
Uznesenie č. 90/MsZ–2011
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Štatút mestskej knižnice.
Uznesenie č. 91/MsZ–2011
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo návrh na vyplatenie odmeny za rok 2011 pre Viliama
Brunnera povereného výkonom dohľadu činnosti príspevkovej organizácie – Technické služby
Sládkovičovo.
MsZ schvaľuje vyplatenie odmeny vo výške jednomesačného platu za rok 2011.
Uznesenie č. 92/MsZ–2011
Mestské zastupiteľstva schvaľuje ukončenie členstva mesta Sládkovičovo v Združení miest
a obcí Slovenska dňom konania mestského zastupiteľstva v Sládkovičove t. j. 14. decembra 2011.

Ing. Anton Szabó, primátor mesta

