PRIIMÁTO
OR ME
ESTA SLÁDKO
S
OVIČO
OVO
Sládkovvičovo dňa115.06.2022

POZVÁNKA
Na základe § 12 odss. 1 zákona SNR čííslo 369/19990 Zb. o obecnom zriadení
N
z
v znení zmien a doplnkov, z v o l á v a m 35
5.zasadnutie Mestskéého zastup
piteľstva
v Sládk
kovičove, kttoré sa bud
de konať dň
ňa:
222. júna 20222 (v stredu)) o 17.00 hood.
v rokovvacej sále Technologgického ink
kubátora Inovatech Sládkovičov
S
vo s nasled
dovným
program
mom:
1. Otvvorenie
2. Schválenie proogramu 35.. zasadnutia mestskéh
ho zastupiteeľstva
ápisnice z 35. zasad
dnutia meestského
3. Urččenie zapissovateľky a overovvateľov zá
zasttupiteľstva
4. Inteerpelácie pooslancov mestského
m
zastupiteľsttva
5. Kon
ntrola plnen
nia uznesen
ní z 34. zasadnutia meestského zaastupiteľstvva
6. Správa z plnen
nia uznesen
ní mestskéh
ho zastupiteeľstva v štáádiu plneniia
novisko hlavného koontrolóra k Záverečnému účtu mesta Slládkovičovo
oza rok
7. Stan
2021
u mesta Slád
dkovičovo za rok 2021
8. Návvrh Závereččného účtu
9. Účtoovná závierrka spoločn
nosti Vodárenská spo
oločnosť Sláádkovičovoo, spol. s r. o. za
rok 2021
nosti Term
málne kúpallisko Vincoov les, s. r. oo. Sládkoviičovo za
10. Účtoovná závierrka spoločn
rok 2021
nosti Techn
nické služby
y Sládkoviččovo, spol. s r. o. za ro
ok 2021
11. Účtoovná závierrkaspoločn
12. Návvrh Dodatk
ku č.1/2022k
k Všeobecn
ne záväzném
mu nariadeeniu mesta Sládkovičo
ovo č.
98/22017o umieestňovaní volebných plagátov
p
na
a verejných
h priestransstvách
a o zverejňova
z
aní volebnejj propagáccie prostred
dníctvom in
ných médií v čase voleebnej
kam
mpane na území mestaa Sládkoviččovo
13. Návvrh 3. úpravy rozpočtu mesta Sláádkovičovo
o r. 2022
14. Správa z konttroly dohôôd o prácaach vykona
aných mim
mo pracovvného pom
meru na
messtskom úrade
15. Plán
n kontrolneej činnosti hlavného kontrolóra
k
na II. polrook 2022
16. Návvrh na zruššenie spoloččnosti Tech
hnické služžby Sládkovvičovo, spool. s r.o.
17. Návvrh na vym
menovanie náčelníka
n
M
Mestskej
po
olície Sládk
kovičovo
18. Návvrh na urččenie voleb
bných obvoodov, počtu poslancoov Mestskéého zastup
piteľstva
v Slládkovičovee a rozsahu
u výkonu funkcie
f
prim
mátora meesta Sládkoovičovo na volebné
obd
dobie 2022-22026
19. Nak
kladanie s nehnuteľný
n
ým majetkoom mesta Sládkovičov
S
vo

20. Rôzne
21. Diskusia
22. Záver

Ing. Anton Szabó
primátor mesta

