Uznesenia
22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove
dátum konania:
16.1.2013
čas konania:
17.00 hod.
Technologický inkubátor Inovatech Sládkovičovo
miesto konania:

Plnenie uznesení z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove obdržali poslanci
MZ písomne.
Kontrolu plnení uznesení vykonala hlavná kontrolórka mesta JUDr. Andrea Klabuzai.
Mestské zastupiteľstvo kontrolu plnenia uznesení berie na vedomie.
Uznesenie č. 148IMZ-2013
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správy hlavne kontrolórky mesta, JUDr. Klabuzai:
•

•

Správu hlavného kontrolóra z kontroly aktuálnej organizačnej štruktúry mesta
Sládkovičovo, finančných prostriedkov určených na mzdy zamestnancov Mestského
úradu v Sládkovičove za obdobie rokov 2011 a 2012 a súlad so schváleným
rozpočtom
Správu hlavného kontrolóra z kontroly podmienok a postupu pri prideľovaní
nájomných bytov mesta Sládkovičovo, postavených s podporou štátu a prideľovaných
uznesením MZ v Sládkovičove číslo 129/MZ-2012 zo dňa 7.11.2012 a súlad so VZN
mesta Sládkovičovo č. 5812007 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov.

Uznesenie č. 149IMZ-2013
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č.4 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského
zastupiteľstva v Sládkovičove schválené uznesením MZ č. 376/MZ-201O zo dňa 9.6.2010
v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3.
Uznesenie č. 150IMZ-2013
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo návrh na vyplatenie mimoriadnej odmeny za rok 2012 pre
Viliama Brunnera povereného výkonom dohľadu činnosti príspevkovej organizácie Technické služby Sládkovičovo.
MZ schvaľuje vyplatenie odmeny vo výške 535 €.

Gbriela
Zároveň sa ruší uznesenie č. 1471MZ-2012 prijaté dňa 12.12.2012 v znení:
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo návrh na vyplatenie odmeny za rok 2012 pre Viliama
Brunnera povereného výkonom dohľadu činnosti príspevkovej organizácie - Technické
služby Sládkovičovo.
MZ schvaľuje vyplatenie odmeny vo výške jednomesačného platu za rok 2012.
Uznesenie č. 151IMZ-2013
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:
- uvoľnený trojizbový bezbariérový byt ( č. bytu 24 ) na Fučíkovej 405/208 po
Ing.Alexandrovi Némethovi prideliť Martine Hodúrovej, bytom Fučíkova 404,
- uvoľnený dvojizbový byt ( č. bytu 26 ) na Fučíkovej 404/206 po Martine Hodúrovej
prideliť Melinde Mosnej , bytom Fučíkova 405,
- uvoľnený dvojizbový bezbariérový byt ( č. bytu 21 ) na Fučíkovej 4051208 po Melinde
Mosnej prideliť Veronike Kukiovej, bytom Fučíkova 340/170,
- uvoľnený dvojizbový byt (č. bytu 2 ) na Fučíkovej č. 405/207 po Richardovi
Orosovi prideliť Romanovi Habánikovi, Záhradnícka 793/6,
- uvoľnený dvojizbový byt (č.bytu 6 ) na Fučíkovej 404/205 po Mgr. Marianovi Reviľákovi
prideliť Miriam Romanovej, bytom Fučíkova 404,
- uvoľnený jednoizbový byt ( č.bytu 5) na Fučíkovej 404/205 po Miriam Romanovej
prideliť Gabriele Pavlíkovej, bytom Pionierska 1199/5,
- uvoľnený jednoizbový byt ( č.bytu 4 ) na Fučíkovej 404/205 po Eve Krommerovej
prideliť Miroslavovi Skukálekovi, bytom Z.Kodálya 1434.

Mestské zastupiteľstvo ukladá vedúcemu odboru výstavby Bc. Oravcovi pripraviť nájomné
zmluvy a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: ihneď

Uznesenie č. 1521MZ-2013
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove schvaľuje odkúpenie pozemku C-KN parc. č. 3104
zastavaná plocha vo výmere 150 m2, C-KN parc. č. 3105/1 zastavaná plocha vo výmere 490
m2 vrátane rodinného domu s.č. 342 na C-KN parc. č. 3104 vedených na LV č. 733, k.ú.
Sládkovičovo v celosti prostredníctvom dražby súdneho exekútora Mgr. Andreja Semelu,
Lichnerova 23, Senec za cenu najnižšieho podania 9.900 €. Vlastníkom nehnuteľností je
Lakatošová Mária rod. Lakatošová, nar. 31.05.1942, Fučíkova 342/172 Sládkovičovo.
Uznesenie č. 153IMZ-2013
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje uvoľnený byt č. 1 na Hviezdoslavovej ulici č. 532 po nebo
Márii Lauovej prideliť Róbertovi Lauovi ,bytom Hviezdoslavova 532, Sládkovičovo .
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Ing. Anton
Szabó
Primátor mesta

