Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, ktoré sa konalo dňa
06.12.2018 vo veľkej sále Technologického inkubátora v Sládkovičove

Prítomní:
Primátor mesta: Ing. Anton Szabó
Kandidáti na poslancov MZ :
1. MVDr. Pavol Bartaloš
2. Ing. Boris Brunner
3. Ing. Pavol Doval
4. Koloman Hrdlica
5. Mgr. Edita Katonová
6. Ing. Gábor Krommer
7. Štefan Lauko
8. JUDr. Alexandra Machanová
9. František Ruman
10. Attila Srejner
11. Eva Sudová
12. Agáta Zelinková

Hlavná kontrolórka
Prednostka MsÚ:
Ostatní prítomní :

mesta:

PhDr. Terézia Pethôová
Mgr. Katarína Štefunková
podľa prezenčnej listiny

1. Otvorenie
Po štátnej hymne a kultúrnom programe moderátorka ustanovujúceho zasadnutia Meského
zastupiteľstva privítala všetkých prítomných a uviedla, že zasadnutie bude mať slávnostnú
časť, v ktorej budú prítomní oboznámení s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí,
budú odovzdané osvedčenia o zvolení primátorovi mesta, novozvolený primátor a poslanci
zložia zákonom predpísaný sľub a primátor mesta prednesie slávnostný prejav.
2.
Oznámenie výsledkov voľby primátora mesta a volieb do mestského zastupiteľstva
Správu o výsledkoch
volieb do orgánov samosprávy mesta Sládkovičovo, ktoré sa konali
dňa 10. novembra 20ľ8 predniesla Ing. Zuzana Sudová - predsedníčka Mestskej volebnej
komisie v Sládkovičove. (Správa je prílohou tejto zápisnice)

3.
Prevzatie osvedčenia o zvolení a zloženie sľubu novozvoleného

primátora mesta

Predsedníčka mestskej volebnej komisie odovzdala osvedčenie o zvolení Ing. Antonovi
Szabóovi - primátorovi mesta, ktorý následne zložil zákonom predpísaný sľub primátora
mesta a potvrdil ho svojim podpisom.
4.
Prevzatie osvedčenia o zvolení a zloženie sľubu poslancov mestského zastupitel'stva
Zvolení poslanci mestského zastupiteľstva v Sládkovičove:
1. MVDr. Pavol Bartaloš
2. Ing. Boris Brunner
3. Ing. Pavol Doval
Koloman Hrdlica
Mgr. Edita Katonová
Ing. Gábor Krommer
Štefan Lauko
JUDr. Alexandra Machanová
František Ruman
Attila Srejner
Eva Sudová
Agáta Zelinková
si prevzali od predsedníčky mestskej volebnej komisie osvedčenia o zvolení
mestského zastupiteľstva a zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
zastupiteľstva, ktorý potvrdili svojim podpisom.

za poslancov
mestského

5.
Vystúpenie primátora mesta
Primátor mesta vystúpil s prejavom, v ktorom okrem iného poďakoval za prejavenú dôveru
v novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí, zhodnotil dosiahnuté výsledky za
obdobie výkonu svojej funkcie, spomenul realizáciu najvýznamnejších
projektov
realizovaných mestskou samosprávou, ktoré boli financované z fondov EÚ, a už boli
implementované, venoval sa aj problémom, ktoré sa doteraz nepodarilo vyriešiť. Poďakoval
poslancom mestského zastupiteľstva za ich spoluprácu v uplynulom volebnom období.
Následne odovzdal ďakovné listy dlhoročným poslancom mestského zastupiteľstva
Alexandrovi Bendemu, Viliamovi Brunnerovi, Ing. Alexandrovi Karsaymu, Ing. Viliamovi
Kurincovi aKolomanovi Hrdlicovi, ktorí do mestského zastupiteľstva na obdobie rokov
2018-2022 bneboli zvolení, resp. už nekandidovali.
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Otvorenie pracovnej časti rokovania
Pracovnú časť rokovania ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove
otvoril a viedol primátor mesta Ing. Anton Szabó, ktorý privítal prítomných a konštatoval, že:
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všetci kandidáti na poslancov MZ boli včas pozvaní písomnou pozvánkou,
obsahovala program rokovania, čas a miesto rokovania,
z celkového počtu 12 poslancov je prítomných 12 poslancov,
čo je nadpolovičná väčšina a MZ je uznášaniaschopné.

ktorá

Primátor mesta Ing. Anton Szabó informoval prítomných, že na ustanovujúce zasadnutie MZ
boli pozvaní aj členovia mestskej volebnej komisie, pracovníci mesta a jeho organizácií ako
aj občania mesta. Následne prečítal
program
ustanovujúceho zasadnutia mestského
zastupiteľstva:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov voľby primátora mesta a volieb do mestského zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o zvolení primátorovi a poslancom mestského
zastupiteľstva
4. Zloženie zákonom predpísaného sľubu primátora mesta a poslancov mestského
zastupiteľstva
5. Vystúpenie primátora mesta
6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
7. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
8. Zriadenie komisií mestského zastupiteľstva
9. Určenie platu primátora mesta
10. Schválenie poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením
v zmysle § 4 ods. 1 zákona o rodine
11. Diskusia
12. Záver
Za zapisovateľku určil Ing. Máriu Gubíniovú a za overovateľov zápisnice predsedajúci určil
poslancov: Agátu Zelinkovú a Kolomana Hrdlicu.
Primátor uviedol, že niektoré body programu boli v slávnostnej časti ustanovujúceho
zasadnutia mestského zastupiteľstva. Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovaním program
jednohlasne schválili.
Následne predložil primátor mesta poslancom na hlasovanie uznesenie o bodoch schváleného
programu rokovania - body č. 3, č. 4 a č. 5 :
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove hlasovaním jednohlasne
A. vzali na vedomie:
1. výsledky voľby primátora mesta a volieb do mestského zastupiteľstva, prednesené
predsedníčkou Mestskej volebnej komisie v Sládkovičove Ing. Zuzanou Sudovou,
2. vystúpenie novozvoleného primátora mesta.
B. kontatovali,

že:
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1. novozvolený primátor mesta Ing. Anton Szabó zložil zákonom predpísaný sľub
primátora mesta,
2. zvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
mestského zastupiteľstva:

1. MVDr. Pavol Bartaloš
2. Ing. Boris Brunner
3. Ing. Pavol Doval
4. Koloman Hrdlica
5. Mgr. Edita Katonová
6. Ing. Gábor Krommer
7. Štefan Lauko
8. JUDr. Alexandra Machanová
9. František Ruman
10.Attila Srejner
11.Eva Sudová
12. Agáta Zelinková

7.
Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávat' a viest'
zasadnutia mestského zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove hlasovaním poverilo Ing. Gábora Krommera, poslanca
mestského zastupiteľstva,
zvolávaním a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia
veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
8.
Zriadenie komisií mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove jednohlasne schválilo zriadenie nasledovných
mestského zastupiteľstva:
o
o
o
o
o
o

Komisiu
Komisiu
Komisiu
Komisiu
Komisiu
Komisiu

finančnú,
výstavby, dopravy a životného prostredia,
školstva,
športu a kultúry,
sociálna a bytová,
pre ochranu verejného záujmu pn výkone funkcií funkcionárov

komisií

mesta.

9.
Určenie platu primátora mesta
Ing. Boris Brunner predniesol návrh na určenie platu primátora mesta Sládkovičovo. Navrhol
navýšiť primátorovi minimálny plat podľa zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
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predpisov, čo je 2480,40 €, o 30%. Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove hlasovaním
odsúhlasilo plat primátora podľa predloženého návrhu, mesačný plat primátora bol schválený'
vo výške 3 225 €.

10.
Poverenie poslanca mestského
v osobitných prípadoch

zastupiteľstva

na zvolávanie

a vedenie

zasadnutí

Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove jednohlasne poverilo primátora mesta Ing. Antona
Szabóa a poslancov mestského zastupiteľstva Ing. Borisa Brunnera, Mgr. Editu Katonovú
Ing. Gábora Krommera a Attilu Srejnera oprávnením prijímať vyhlásenia o uzavretí
manželstva pred matričným úradom.
11.
Diskusia
V bode diskusia nik nevystúpil.
12. Záver
Primátor mesta uviedol, že dňa 12.12.2018 sa o 17,00 hod. v rokovacej sále Technologického
inkubátora INOVATECH uskutoční konzultácia poslancov, a na 19.12.2018 plánuje primátor
zvolať 2. zasadnutie mestského zastupiteľtva. Na programe rokovania bude veľa dôležitých
bodov, najmä prerokovanie rozpočtu mesta ajeho organizácií na rok 2019, prerokovanie
dvoch dodatkov k dvom Všeobecne záväzným nariadeniam mesta (VZN) a jedného nového
VZN, personálne obsadenie jednotlivých komisií MZ a mnoho ďalších dôležitých bodov.
Pozvánku na obe zasadnutia obdržia poslanci elektronicky.
Po vyčerpaní všetkých bobov programu
ustanovujúce zasadnutie MZ.

primátor

mesta Ing. Anton

Szabó

ukončil

V Sládkovičove 07.12.2018
Ing. Anton Szabó - primátor mesta
Mgr. Katarína Štefunková - prednostka MsÚ

Overovatelia zápisnice:

(

Agáta Zelinková
Koloman Hrdlica

Zapísala: Ing. Gubíniová
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