UZNESENIA
zo 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, ktoré sa konalo dňa
08. 01. 2020 o 17.00 hod. v Technologickom inkubátore INOVATECH Sládkovičovo
Uznesenie č. 138/MZ-2020
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove schválilo program rokovania 17. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove.
Hlasovanie poslancov:
Za:
10
Proti:
0
Zdržali sa:
1 (Eva Sudová)
Nehlasovali:
0
Prítomní:
11
Za:
MVDr. Pavol Bartaloš
Ing. Pavol Doval
JUDr. Alexandra Machanová
Agáta Zelinková

Alexander Bende
Mgr. Edita Katonová
František Ruman

Ing. Boris Brunner
Štefan Lauko
Attila Srejner

Uznesenie č. 139/MZ-2020
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo a schválilo uzatvorenie zmluvy o dielo
s úspešným uchádzačom verejného obstarávania na vypracovanie a dodanie architektonickej
štúdie a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ktoré bude zamerané na
rekonštrukciu a prístavbu jestvujúcej budovy polikliniky pre plánovaný projekt s názvom
„Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) v meste Sládkovičovo“ v celkovej
sume 28.500 EUR.
Hlasovanie poslancov:
Za:
11
Proti:
0
Zdržali sa:
0
Nehlasovali:
0
Prítomní:
11
Za:
MVDr. Pavol Bartaloš
Ing. Pavol Doval
JUDr. Alexandra Machanová
Eva Sudová

Alexander Bende
Mgr. Edita Katonová
František Ruman
Agáta Zelinková

Ing. Boris Brunner
Štefan Lauko
Attila Srejner

Uznesenie č. 140/MZ-2020
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove v zmysle § 18a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č.369/1990 Zb.)
vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra mesta Sládkovičovo, ktorá sa uskutoční 11. marca
2020 o 17,00 hod. v rokovacej sále TI INOVATECH v rámci zasadnutia mestského
zastupiteľstva v Sládkovičove.
Požiadavky, ktoré uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra mesta Sládkovičovo (ďalej len
hlavný kontrolór) musí spĺňať:
1. kvalifikačné predpoklady – ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
2. nezlučiteľnosť funkcie hlavného kontrolóra s funkciou uvedenou v §18 ods.2 zákona
č.369/1990 Zb.
3. bezúhonnosť.
Ďalšie predpoklady, ktoré budú výhodou pre uchádzača, ale nie sú podmienkou pre účasť
vo voľbe:
1. prax vo verejnej správe,
2. počítačové znalosti: štandardná užívateľská znalosť Word, Excel, Internet,
3. odborné znalosti- najmä znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich
sa činnosti územnej samosprávy a jej hospodárenia.
Prihláška uchádzača musí obsahovať osobné údaje- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia,
adresu trvalého pobytu, kontaktné údaje (e-mailovú adresu a číslo telefónu).
Povinnou prílohou prihlášky sú nasledovné doklady:
1. overená kópia dokladu o dosiahnutom najvyššom vzdelaní,
2. profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní, funkčného zaradenia
a odbornej praxe,
3. čestné vyhlásenie uchádzača, že nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 ods.2 zákona č.
369/1990 Zb., resp., že sa jej vzdá do nástupu do funkcie hlavného kontrolóra,
4. písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov podľa zákona
č.18/2018 Zz. o ochrane osobných údajov pre účely voľby hlavného kontrolóra,
5. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
Podmienky výkonu funkcie hlavného kontrolóra:
Pracovný pomer s úspešným uchádzačom bude uzavretý na celý pracovný úväzok. Funkčné
obdobie hlavného kontrolóra je 6 rokov, ktoré začne od 1.5.2020, resp. po vzájomnej dohode.
Termín, miesto a spôsob podania prihlášky:
Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením
„Voľba hlavného kontrolóra - NEOTVÁRAŤ“ osobne do podateľne MsÚ v Sládkovičove
alebo poštou, pričom táto musí byť doručená preukázateľne najneskôr do 25.02.2020 do 12,00
hod..
Priebeh voľby hlavného kontrolóra:
1. Voľba hlavného kontrolóra sa vykoná spôsobom uvedeným v §18a ods. 3 zákona
č.369/1990 Zb.
2. Na voľbu budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí splnili podmienky určené zákonom
a uznesením mestského zastupiteľstva.
3. Každý pozvaný uchádzač bude mať možnosť sa odprezentovať na zasadnutí
mestského zastupiteľstva pred samotnou voľbou v trvaní max. 10 minút.
4. Prípadné ďalšie podmienky spôsobu voľby hlavného kontrolóra určí mestské
zastupiteľstvo pred samotnou voľbou.

Hlasovanie poslancov:
Za:
11
Proti:
0
Zdržali sa:
0
Nehlasovali:
0
Prítomní:
11
Za:
MVDr. Pavol Bartaloš
Ing. Pavol Doval
JUDr. Alexandra Machanová
Eva Sudová

Alexander Bende
Mgr. Edita Katonová
František Ruman
Agáta Zelinková

Ing. Boris Brunner
Štefan Lauko
Attila Srejner

Uznesenie č. 141/MZ-2020
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove prerokovalo a schválilo poskytnutie finančnej
výpomoci vo výške 1 000 EUR z rozpočtu mesta Sládkovičovo pre mesto Prešov na pomoc
osobám postihnutých mimoriadnou udalosťou a na odstránenie následkov v súvislosti
s výbuchom plynu v bytovom dome na Mukačevskej ul. č.7 dňa 06.12.2019.
Hlasovanie poslancov:
Za:
11
Proti:
0
Zdržali sa:
0
Nehlasovali:
0
Prítomní:
11
Za:
MVDr. Pavol Bartaloš
Ing. Pavol Doval
JUDr. Alexandra Machanová
Eva Sudová

Alexander Bende
Mgr. Edita Katonová
František Ruman
Agáta Zelinková

Ing. Boris Brunner
Štefan Lauko
Attila Srejner

Ing. Anton Szabó
primátor mesta

