Uznesenia
z prvého zasadnutia Mestského zastupitel'stva v Sládkovicove, ktoré sa konalo
15.12.2010 o 17.00 hod. v Technologickom inkubátore INOVATECH SládkQvicovo
Uznesenie

C.

11MZ-2010

Mestské zastupitelstvo
al berie na vedomie:

v Sládkovicove

výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta Sládkovicovo prednesené
Katarínou Culákovou - predsedkynou Mestskej volebnej komisie v Sládkovicove.
vystúpenie novozvoleného primátora mesta

bl konštatuje, že:
1. novozvolený primátor mesta Ing. Anton Szabó zložil zákonom predpísaný slub
primátora mesta
2. zvolení poslanci mestského zastupitelstva zložili zákonom predpísaný slub poslanca
mestského zastupitelstva

1. MVDr. Pavol Bartaloš
2. Alexander Bende
3. Viliam Brunner
4. Edita Frantová
5. Koloman Hrdlica
6. Ing. Alexander Karsay
7. Mgr. Edita Katonová
8. Ing. Štefan Lauko
9. PhDr. Terézia Pethoová
10. PaedDr. Attila Takács
11. Agáta Zelinková
Uznesenie c.2IMZ-2010
Mestské zastupitelstvo berie na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca MZ v Sládkovicove
Ing. Mileny Polákovej ku dnu 15.12.2010.
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Uznesenie c.3IMZ-2010
Mestské zastupitelstvo v Sládkovicove
vyhlasuje,
že na uvolnený mandát poslanca MZ nastúpi náhradník Ing. Viliam Kurinec,
ktorý získal vo volbách najvyšší pocet hlasov, ale nebol zvolený za poslanca.
Uznesenie c.4IMZ-2010
Mestské zastupitelstvo

v Sládkovicove

poveruje
poslanca MZ PhDr. Teréziu Pethoovú zvolávaním a vedením zasadnutí· Mestského
zastupitelstva v prípadoch podla § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods.5 tretia veta
a ods. 6 tretia veta zákona C. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Uznesenie c.5IMZ-2010
Mestské zastupitelstvo v Sládkovicove
al zriaduje komisie mestského zastupitelstva nasledovne:

l. komisiu
politiky
2. komisiu
3. komisiu
4. komisiu
5. komisiu
6. komisiu
7. komisiu
8. komisiu

financnú, podnikatelskej

cinnosti, správy mestského majetku a regionálnej

výstavby, územného plánovania a životného prostredia
rozvoja a vzdelávania mládeže
kultúry a ZPOZ
sociálnu, bytovú a priestupkovú
dopravnú, cestovného ruchu a verejného poriadku
športu a telesnej kultúry
mandátovú

b/volí
predsedov

komisií mestského zastupitelstva

v nasledovnom

zložení:

1.
Alexandra Bendeho za predsedu komisie fmancnej, podnikatelskej
mestského majetku a regionálnej politiky

cinnosti, správy

2.

Viliama Brunnera
prostredia

za predsedu

komisie výstavby, územného plánovania

a životného

3.

Mgr. Editu Katonovú za predsedu

komisie rozvoja a vzdelávania mládeže
.

4.

Editu Frantovú

za predsedu

komisie kultúry a ZPOZ
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s.

PhDr. Teréziu Pethoovú za predsedu komisie sociálnej, bytovej a priestupkovej
6.
Ing. Štefana Lauka za predsedu
poriadku

komisie dopravnej, cestovného

ruchu a verejného

7.
PaedDr. Attilu Takácsa za predsedu komisie športu a telesnej kultúry
8.
Agátu Zelinkovú za predsedu komisie mandátovej

cl ukladá
zvoleným predsedom všetkých komisií mestského zastupitelstva predložit na
nasledujúce zasadnutie mestského zastupitelstva návrhy na clenov zriadených komisií
MZ.

Uznesenie c.6IMZ-2010
Mestské zastupitelstvo v Sládkovicove urcuje v súlade so zákonom NR SR 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov mesacný plat primátora mesta nasledovne:
priemerná mesacná mzda v NH (podla § 3)
koeficient (podla § 4)

744,50 €
2,60 násobok

minimálna mzda (podla § 3 a 4)
zaokrúhlene

1 935,70
1940,00 €

t.j. zaokrúhlene funkcný plat

1940,00 €
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Uznesenie c.7IMZ-2010
Mestské zastupitelstvo v Sládkovicove
poveruje primátora mesta Ing. Antona Szabóa a poslancov MZ:
1. PhDr. Teréziu Pethoovú
2. Mgr. Editu Katonovú
3. Editu Frantovú
4. Kolomana Hrdlicu
oprávnením prijímat vyhlásenia o uzavretí manželstva pred matricným úradom.

Uznesenie c. 8/MZ-2010
Mestské zastupitelstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu .
rozpoctu mesta Sládkovicovo na rok 2011.
Uznesenie c. 9/MZ-2010
Mestské zastupitelstvo prerokovalo a schválilo rozpocet mesta Sládkovicovo na rok 2011
v príjmovej i výdajovej casti nasledovne:
• 2011 - 6 468 862 € ako záväzný
a berie na vedomie viacrocný rozpocet na roky:
• 2012 -10220430
€ ako nezáväzný
• 2013 - 14234904 € ako nezáväzný
Uznesenie c. lO/MZ-2010
Mestské zastupitelstvo prerokovalo a schválilo
v príjmovej i výdajovej casti nasledovne:
• 2011 - 29 350 € ako záväzný
a berie na vedomie viacrocný rozpocet na roky:
• 2012 - 29 600 € ako nezáväzný
• 2013 - 29 800 € ako nezáväzný

rozpocet MsKS Sládkovicovo na rok 2011

Uznesenie c. l1/MZ-2010
Mestské zastupitelstvo prerokovalo a schválilo rozpocet Technických služieb
na rok 2011 v príjmovej i výdajovej casti nasledovne:.
• 2011 - 391 122 € ako záväzný
a berie na vedomie viacrocný rozpocet na roky:
• 2012 - 393 122 € ako nezáväzný
• 2013 - 393 144 € ako nezáväzný

Sládkovicovo
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Uznesenie C.12/MZ-2010
Mestské zastupitelstvo prerokovalo a schválilo rozpocet Spojenej školy Sládkovicovo na rok
2011 v príjmovej i výdajovej casti nasledovne:
prenesené kompetencie:
• 2011 - 371 320 € ako záväzný
a berie na vedomie viacrocný rozpocet na roky:
• 2012 - 367 320 € ako nezáväzný
• 2013 - 367 320 € ako nezáväzný
originálne kompetencie
• 2011 - 477673 €
a berie na vedomie viacrocný
• 2012 - 488000 €
• 2013 - 488 000 €

ako záväzný
rozpocet na roky:
ako nezáväzný
ako nezáväzný
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Uznesenie c. 131MZ-2010
Mestské zastupitelstvo prerokovalo a schválilo rozpocet Základnej školy S. Petäfiho s MŠ
s vyucovacím a výchovným jazykom madarským v Sládkovicove na rok 2011 v príjmovej
i výdajovej casti nasledovne:
prenesené kompetencie:
• 2011 -159331
€ akozáväzný
a berie na vedomie viacrocný rozpocet na roky:
• 2012 - 159331 € ako nezáväzný
• 2013 - 159331 € ako nezáväzný
originálne kompetencie
• 2011 - 64 728 €
a berie na vedomie viacrocný
• 2012 - 67 800 €
• 2013 - 67 800 €

ako záväzný
rozpocet na roky:
ako nezáväzný
ako nezáväzný

Uznesenie c. 14IMZ - 2010
Mestské zastupitelstvo schvaluje Dodatok C. 1 k zásadám odmenovania poslancov Mestského
zastupitelstva v Sládkovicove s úcinnostou od 1.1.2011.
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Uznesenie c. 15IMZ - 2010
.t-0-

Mestské zastupitelstvo schvaluje vytvorenie Výboru v casti mesta Nový Dvor, ktorý sa bude
podielat na samospráve mesta. Predsedom Výboru je Ján Németh, ktorý za svoju cinnost
obdrží mesacnú odmenu vo výške 35,-€, ktorá mu bude vyplatená dvakrát do roka.

Ing.JS!ó
primátor mesta
-~;.:.--<,

.'
,

