Uznesenia
z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 9.11.2020
č. 441/2020
uznesenie
k Informatívnej správe o stave vodohospodárskeho majetku na území mesta a o stave projektovej
dokumentácie ČOV a kanalizácie na území mesta
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o stave projektovej dokumentácie ČOV a kanalizácie na území mesta
2. Informatívnu správu o stave vodohospodárskeho majetku na území mesta
B./žiada
1. vedenie ZVS, a.s. o zahájenie procesu výstavby ČOV v meste Kolárovo na jar r. 2021
s dokončením do r. 2025, vrátane predloženia harmonogramu prác a finančného krytia, a žiada
o zapracovanie finančného krytia do investičného plánu spoločnosti na r.
v Kolárove, dňa 12.11.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta
č. 442/2020
uznesenie
k úprave rozpočtu rozpočtovej organizácie ZPS a DS Kolárovo na rok 2020 na základe
dosiahnutých výsledkov za I. polrok 2020
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. úpravu rozpočtu rozpočtovej organizácie ZPS a DS Kolárovo na rok 2020 podľa predloženého
návrhu
B./ schvaľuje
1. úpravu rozpočtu rozpočtovej organizácie ZPS a DS Kolárovo na rok 2020 na základe
dosiahnutých výsledkov za I. polrok 2020 podľa predloženého návrhu
v Kolárove, dňa 11.11.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta
č. 443/2020
uznesenie
k VZN mesta Kolárovo o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb
a o úhrade za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov a v dennom stacionári so
sídlom Kolárovo, Partizánska 15-17 v zriaďovacej pôsobnosti mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. návrh VZN mesta Kolárovo o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb
a o úhrade za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov a v dennom stacionári so

sídlom Kolárovo, Partizánska 15-17 v zriaďovacej pôsobnosti mesta Kolárovo bol podľa § 6 ods.
3 zákona o obecnom zriadení vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle
mesta dňa 14.10.2020
2. v rámci pripomienkového konania k návrhu VZN mesta Kolárovo rozsahu a bližších
podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby
v Zariadení pre seniorov a v dennom stacionári so sídlom Kolárovo, Partizánska 15-17
v zriaďovacej pôsobnosti mesta Kolárovo neboli predložené žiadne pripomienky

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kolárovo č. 5/2020
o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované
sociálne služby v Zariadení pre seniorov a v dennom stacionári so sídlom Kolárovo,
Partizánska 15-17 v zriaďovacej pôsobnosti mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ prijíma
1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kolárovo č. 5/2020 o rozsahu a bližších podmienkach
poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Zariadení pre
seniorov a v dennom stacionári so sídlom Kolárovo, Partizánska 15-17 v zriaďovacej pôsobnosti
mesta Kolárovo podľa predloženého návrhu
v Kolárove, dňa 12.11.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta
č. 444/2020
uznesenie
k žiadosti ZPS a DS Kolárovo o poskytnutie účelovej dotácie na pokrytie prechodného nedostatku
finančných prostriedkov na vyplatenie miezd a odvodov opatrovateľom opatrovateľskej služby
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. žiadosť ZPS a DS Kolárovo o poskytnutie účelovej dotácie vo výške 42.750,-€ na pokrytie
prechodného nedostatku finančných prostriedkov na vyplatenie miezd a odvodov opatrovateľom
opatrovateľskej služby (OS) na 3 mesiace
B./ schvaľuje
1. poskytnutie účelovej dotácie vo výške 42.750,-€ na pokrytie prechodného nedostatku finančných
prostriedkov na vyplatenie miezd a odvodov opatrovateľom opatrovateľskej služby (OS) na
3 mesiace
v Kolárove, dňa 12.11.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 445/2020
uznesenie
ku kontrole plnenia uznesení a k vyhodnoteniu interpelácií poslancov
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
2 Vyhodnotenie interpelácií poslancov mestského zastupiteľstva
v Kolárove, dňa 12.11.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta
č. 446/2020
uznesenie
úprave rozpočtu Základnej školy Františka Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským II. Rákóczi Ferenc Alapiskola, V. Palkovicha 3, Kolárovo na rok 2020
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. úpravu rozpočtu Základnej školy F. Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským –
II. Rákóczi Ferenc Alapiskola, V. Palkovicha 3, Kolárovo, na rok 2020 na základe upraveného
rozpočtu uznesením Mestského zastupiteľstva v Kolárove č. 320/2020 zo dňa 4.5.2020
nasledovne (údaje v €):
1. Rozpočet časť - základná škola
1) Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu
458561
a) Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu
0
b) Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu
458561
2. Upravené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN s možnosťou použitia na
kapitálové výdavky
2000
a) Úprava vlastných príjmov z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
-1290
b) Upravené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN s možnosťou použitia na
kapitálové výdavky
710
3. Dotácie, granty,..., poukázané na príjmový účet organizácie do výšky skutočných
príjmov v tom: tlač a distribúcia materiálu: 125 €, protipandemické opatrenia: 4138 €,
2. Rozpočet časť školský klub detí
1. Upravené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN s možnosťou použitia na
kapitálové výdavky
a) Úprava vlastných príjmov z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
b) Upravené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN s možnosťou použitia na
kapitálové výdavky –
2. Účelová dotácia z rozpočtu mesta na prevádzku ŠKD
a) Úprava účelovej dotácie na prevádzku ŠKD
b) Upravené účelové dotácie na prevádzku ŠKD

4224
-1536
2688
1000
950
1950

v Kolárove, dňa 12.11.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 447/2020
uznesenie
k úprave rozpočtu Základnej školy Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin
Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo
na rok 2020
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. úpravu rozpočtu Základnej školy Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin
Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo na rok 2020 na základe upraveného rozpočtu uznesením
Mestského zastupiteľstva v Kolárove č. 321/2020 zo dňa 4.5.2020 nasledovne (údaje v €):
1.Rozpočet časť - základná škola
1. Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu, v tom
účelovo viazané finančné prostriedky na: opravu bleskozvodu školy, opravu
zatekania strechy telocvične spolu v hodnote 14000 €.
a) Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu
b) Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu v tom účelovo
viazané finančné prostriedky na: opravu bleskozvodu školy, opravu zatekania strechy
telocvične spolu v hodnote 14000 €.
2. Upravené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN s možnosťou použitia na
kapitálové výdavky
a) Úprava vlastných príjmov z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
b) Upravené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN s možnosťou použitia na
kapitálové výdavky
3. Vrátenie vyúčtovania resp. preplatku na fixných výdavkoch
4. Dotácie, granty,..., poukázané na príjmový účet organizácie do výšky skutočných
príjmov v tom: tlač a distribúcia materiálu: 60 €, protipandemické opatrenia:8137
€,grant Erazmus:7958 €

767682
-5806
761876
772
-198
574
2557

2. Rozpočet časť školský klub detí
1. Upravené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN s možnosťou použitia na
kapitálové výdavky
12642
a) Úprava vlastných príjmov z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
-4280
b) Upravené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN s možnosťou použitia na
kapitálové výdavky –
8362
2. Vrátenie vyúčtovania resp. preplatku na fixných výdavkoch
284
v Kolárove, dňa 12.11.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 448/2020
uznesenie
k úprave rozpočtu Základnej školy Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo
na rok 2020
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. úpravu rozpočtu Základnej školy Základnej školy Jána Amosa Komenského, Rábska 14,
Kolárovo na rok 2020 na základe upraveného rozpočtu uznesením Mestského zastupiteľstva
v Kolárove č. 322/2020 zo dňa 4.5.2020 nasledovne:
1. Rozpočet časť - základná škola
1. Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu
a) Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu
b) Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu
2. Upravené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN s možnosťou použitia na
kapitálové výdavky
a) Úprava vlastných príjmov z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
b) Upravené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN s možnosťou použitia na
kapitálové výdavky
3. Dotácie, granty,..., poukázané na príjmový účet organizácie do výšky skutočných
príjmov v tom: asistent učiteľa: 6156 €, tlač a distribúcia materiálu: 135 €,
protipandemické opatrenia: 4982 €
2. Rozpočet časť -školský klub detí
1. Upravené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN s možnosťou použitia na
kapitálové výdavky
a) Úprava vlastných príjmov z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
b) Upravené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN s možnosťou použitia na
kapitálové výdavky –

522183
9000
531183
4300
-2300
2000

10000
-3000
7000

v Kolárove, dňa 12.11.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 449/2020
uznesenie
k úprave rozpočtu Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola, Kostolné nám. 10, Kolárovo
na rok 2020
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. úpravu rozpočtu Základnej umeleckej školy - Művészeti Alapiskola, Kostolné nám. 10,
Kolárovo na rok 2020 na základe upraveného rozpočtu uznesením Mestského zastupiteľstva
v Kolárove č. 325/2020 zo dňa 4.5.2020 nasledovne:
1.

Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta
s možnosťou použitia na kapitálové výdavky
2. Upravené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN s možnosťou použitia na
kapitálové výdavky
a) Úprava vlastných príjmov z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
b) Upravené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN s možnosťou použitia na
kapitálové výdavky
3. Schválená účelová dotácia z rozpočtu mesta:
v tom: nákup materiálu na strechu kotolne 1000 €, tvorba sociálneho fondu 1400 €
a) Úprava účelovej dotácie: v tom: mzdy a odvody: 614,92 €, nákup materiálu na
strechu kotolne 385,08 €, na tvorbu sociálneho fondu 1400 €

203058
10383
-463
9920
2400
2400

v Kolárove, dňa 12.11.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 450/2020
uznesenie
k úprave rozpočtu Centra voľného času - Szabadidőközpont, Mostová 2, Kolárovo,
na rok 2020
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. úpravu rozpočtu Centra voľného času - Szabadidőközpont, Mostová 2, Kolárovo, na základe
upraveného rozpočtu uznesením Mestského zastupiteľstva v Kolárove č. 326/2020 zo dňa
4.5.2020 na rok 2020 nasledovne:
1. Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta s možnosťou
použitia na kapitálové výdavky

99262

v Kolárove, dňa 12.11.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 451/2020
uznesenie
k úprave rozpočtu Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské
námestie 16, Kolárovo, na rok 2020
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. úpravu rozpočtu Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské
námestie 16, Kolárovo, na rok 2020 na základe upraveného rozpočtu uznesením Mestského
zastupiteľstva v Kolárove č. 323/2020 zo dňa 4.5.2020 nasledovne:
1.Časť materská škola
1. Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta s možnosťou
použitia na kapitálové výdavky
2. Vrátenie vyúčtovania, pôvodný predpoklad: 2915 €, po úprave:
3. Dotácie, granty,..., poukázané na príjmový účet organizácie do výšky skutočných
príjmov, v tom: podpora udržiavania zamestnanosti 58933,06 € , úrad práce: 1351 €,

348935
3272

v Kolárove, dňa 12.11.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 452/2020
uznesenie
k úprave rozpočtu Materskej školy, Lesná 10, Kolárovo, na rok 2020
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. úpravu rozpočtu Materskej školy, Lesná 10, Kolárovo, na rok 2020 na základe upraveného
rozpočtu uznesením Mestského zastupiteľstva v Kolárove č. 324/2020 zo dňa 4.5.2020
nasledovne:
1.Časť materská škola
1. Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta s možnosťou
použitia na kapitálové výdavky
2. Vrátenie vyúčtovania, pôvodný predpoklad: 700 €, po úprave:
3. Dotácie, granty,..., poukázané na príjmový účet organizácie do výšky skutočných
príjmov, v tom: podpora udržiavania zamestnanosti 35514,34 €, úrad práce: 8413 €

258774
1674

v Kolárove, dňa 12.11.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 453/2020
uznesenie
k úprave rozpočtových limitov výdavkov školských jedální bez právnej subjektivity
na rok 2020
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. úpravu rozpočtových limitov výdavkov na rok 2020 pre Školské jedálne bez právnej subjektivity
na základe upraveného rozpočtu uznesením Mestského zastupiteľstva v Kolárove č. 327/2020 zo
dňa 4.5.2020 nasledovne :
1.Školská jedáleň, Školská 6 Kolárovo
1. Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta pre deti základnej
školy s možnosťou použitia na kapitálové účely
2. Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta pre deti materskej
školy s možnosťou použitia na kapitálové výdavky
2.Školská jedáleň, Rábska 14, Kolárovo
1. Schválená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta pre deti základnej
školy s možnosťou použitia na kapitálové účely
2. Schválené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN s možnosťou použitia na
kapitálové účely
a) Úprava vlastných príjmov z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
b) Upravené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN s možnosťou použitia na
kapitálové účely
3. Vrátenie vyúčtovania resp. preplatku na fixných výdavkoch
4. Potraviny – schválený rozpočet

114654
47189

67214
27000
-6300
20700
301
74571

v Kolárove, dňa 12.11.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 454/2020
uznesenie
k úprave rozpočtových limitov výdavkov na správu školských objektov na rok 2020
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. úpravu rozpočtových limitov výdavkov na správu školských objektov na rok 2020 na základe
upraveného rozpočtu uznesením Mestského zastupiteľstva v Kolárove č. 328/2020 zo dňa
4.5.2020 v znení úpravy rozpočtu mesta uznesením mestského zastupiteľstva č. 367/2020 zo dňa
22.6.2020 nasledovne:
Upravená normatívna dotácia na správu školských objektov v tom:
1. Účelové dotácie rozdelené pre školy a školské zariadenia na prevádzku
Plocha pre auto - ŠJ Školská
Rezerva
CVČ ihrisko-plot
ZUŠ strecha kotolne
2. Úprava rozpočtu na správu školských objektov – z časti „Rezerva“, v tom:
účelová dotácia pre ŠKD Rákócziho na mzdy a odvody
rezerva na prevádzku CVČ pri obnovení činnosti
rezerva na asistent učiteľa ZŠ Rákócziho v prípade, keď škola neobdrží žiadanú
dotáciu zo štátneho rozpočtu v predpokladanej hodnote
navýšenie účelovej dotácie na plochy pri ŠJ Školská a pre auto
Spolu z Rezervy:
Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky rozpočtu v tom:
3. Účelové dotácie rozdelené pre školy a školské zariadenia na prevádzku
rezerva na prevádzku CVČ pri obnovení činnosti
rezerva na asistent učiteľa ZŠ Rákócziho v prípade, keď škola neobdrží žiadanú
dotáciu zo štátneho rozpočtu v predpokladanej hodnote
Plochy pri ŠJ Školská a pre auto
Rezerva
CVČ ihrisko-plot
ZUŠ strecha kotolne

18672
10000 66637
31465
4100
2400
950
800
3500
15000
20250
19622
800
3500
25000
66637
11215
4100
2400

v Kolárove, dňa 12.11.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 455 /2020
uznesenie
k úprave rozpočtových limitov výdavkov pre zriaďovateľa
Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza, Jána Hollého 10, 917 66 Trnava, na účely
prevádzkovania Cirkevnej spojenej školy Panny Márie, Brnenské námestie 15, Kolárovo
na rok 2020
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Úpravu rozpočtových limitov výdavkov na rok 2020 pre školy a školské zariadenia mimo
zriaďovacej pôsobnosti Mesta Kolárovo, pre zriaďovateľa Rímskokatolícka cirkev, Trnavská
arcidiecéza, Jána Hollého 10, 917 66 Trnava, na účely prevádzkovania Cirkevnej spojenej školy
Panny Márie, Brnenské námestie 15, Kolárovo na nasledovné organizačné zložky a časti (údaje
v €):
Časť: Školský klub detí ako súčasť Cirkevnej spojenej školy Panny Márie, Brnenské námestie 15,
Kolárovo:
1. Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta uznesením 46957
mestského zastupiteľstva číslo 329/2020 zo dňa 4.5.2020
a) Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta
7000
b) Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta
53957
Časť: Cirkevná základná škola s materskou školou Panny Márie - materská škola:
1. Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta uznesením
mestského zastupiteľstva číslo 329/2020 zo dňa 4.5.2020
a) Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta
b) Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta

76786
-7000
69786

v Kolárove, dňa 12.11.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 456/2020
uznesenie
k delegovaniu členov zo strany zriaďovateľa do jednotlivých rád škôl pri školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Kolárovo na funkčné obdobie 2020-2024
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o voľbe členov do jednotlivých rád škôl pri školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Kolárovo
B./ schvaľuje
1. volebnú komisiu z zložení: Mgr. Decsi Katalin, Visnyei Gyula a Ing. Koczkás Beáta
2. delegovanie členov zo strany zriaďovateľa do jednotlivých rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Kolárovo na funkčné obdobie 2020-2024

a) Základná škola Františka Rákocziho II s vyučovacím jazykom maďarským – II.
Rákóczi Ferenc Alapiskola, V.Palkovicha 3, Kolárovo
Hájas Tamás, bytom 946 03 Kolárovo, Ul. horná 74/13
Mgr. Nagy Finta Adrianna, bytom 946 03 Kolárovo, Ul. mlynská 34
Bc. Lengyel István, bytom 946 03 Kolárovo, Ul. vrbová 13
Bc. Kárpáty Ernő, bytom 946 03 Kolárovo, Ul. Komárňanská 6
b) Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin Mátyás
Alapiskola, Školská 6, Kolárovo
MUDr. Viola Miklós, bytom 946 03 Kolárovo, Ul. agátová 88
PaedDr. Madarász Róbert, bytom 946 03 Kolárovo, Ul. východná 4
Ing. Halász Béla, bytom 946 03 Kolárovo, Ul. Radnótiho 46
Mgr. Ing. Forró Tibor , bytom 946 03 Kolárovo, Ul. školská 23/43
c) Základná škola Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo
Ing. Koczkás Beáta, bytom 946 03 Kolárovo, Ul. budovateľská 18
Kögler Zoltán, bytom 946 03 Kolárovo, Ul. hlavná 32
Árgyusi Imrich, bytom 946 03 Kolárovo, Októbrové nám. 7
Mgr. Ing. Tibor Forró, bytom 946 03 Kolárovo, Ul. školská 23/43
d) Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Kostolné nám. 10, Kolárovo
PaedDr. Madarász Róbert, bytom 946 03 Kolárovo, Ul. východná 4
Ing. Ferencz, Ladislav, bytom 946 03 Kolárovo, Ul. česká 19
Mgr. Decsi Katalin, bytom 946 03 Kolárovo, Ul. Madácha 8
e) Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské námestie 16,
Kolárovo
Hájas Tamás, bytom 946 03 Kolárovo, Ul. horná 74/13
Ing. Koczkás Beáta, bytom 946 03 Kolárovo, Ul. budovateľská 18
Ing. Halász Béla, bytom 946 03 Kolárovo, Ul. Radnótiho 46
Ing. Angyal Béla, bytom 946 03 Kolárovo, Ul. Rábska 27
f) Materská škola, Lesná 10, Kolárovo
MUDr. Viola Miklós, bytom 946 03 Kolárovo, Ul. agátová 88
JUDr. Ing. Némethová Iveta , bytom 946 03 Kolárovo, Ul. Ľ. Podjavorinskej 6
Bc. Kárpáty Ernő, bytom 946 03 Kolárovo, Ul. Komárňanská 6
Árgyusi Imrich, bytom 946 03 Kolárovo, Októbrové nám. 7
v Kolárove, dňa 12.11.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 457/2020
uznesenie
k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení za
školský rok 2019/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení
za školský rok 2019/2020:
a) Základná škola Františka Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským - II. Rákóczi
Ferenc Alapiskola, V. Palkovicha 3, Kolárovo
b) Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin Mátyás
Alapiskola, Školská 6, Kolárovo
c) Základná škola Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo
d) Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské námestie 16,
Kolárovo
e) Materská škola, Lesná 10, Kolárovo,
f) Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Kostolné nám. 10, Kolárovo,
g) Centrum voľného času - Szabadidőközpont, Mostová 2, Kolárovo,
v Kolárove, dňa 12.11.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta
č. 458 /2020
uznesenie
k úprave rozpočtu príspevkovej organizácie GÚTA SERVICE na rok 2020 na základe dosiahnutých
výsledkov za I. polrok 2020
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. úpravu rozpočtu príspevkovej organizácie GÚTA SERVICE Kolárovo na rok 2020 podľa
predloženého materiálu, s celkovými výdavkami a príjmami organizácie vo výške 863 651,- €
z toho príspevok na prevádzkovú činnosť činí 639 951,- € a príspevok od Mesta Kolárovo na
základe objednávok 26 396,- € a kapitálový príspevok 14 604,- €.
2. potrebu nákupu služobného osobného motorového vozidla pre príspevkovú organizáciu GÚTA
SERVICE
B./ schvaľuje
1. úpravu rozpočtu príspevkovej organizácie GÚTA SERVICE Kolárovo na rok 2020 podľa
predloženého materiálu, s celkovými výdavkami a príjmami organizácie vo výške 863 651,- €
z toho príspevok na prevádzkovú činnosť činí 639 951,- € a príspevok od Mesta Kolárovo na
základe objednávok 26 396,- € a kapitálový príspevok 14 604,- €.
2. z preskupeného príspevku 3.500,-€ uhradiť akontáciu nového služobného osobného motorového
vozidla
v Kolárove, dňa 11.11.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 459/2020
uznesenie
k problematike odvážania odpadovej vody na území mesta na základe uznesenia
MsZ č. 417/C./1./2020
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. kalkuláciu výdavkov a navrhnutý systém fungovania vývozu žumpových vôd od obyvateľstva
B./ žiada
1. primátora mesta zvolať jednanie s predstaviteľmi ZVS, a.s., ohľadne zníženia ceny za
vypúšťanie odpadovej vody a zabezpečenie merania m3 vypúšťanej odpadovej vody
2. riaditeľa GÚTA SERVICE predbežne vypracovať a predložiť MsZ podmienky verejného
obstarávania na zaobstaranie fekálneho vozidla (rok výroby, počet najazdených km, celkový
stav)
v Kolárove, dňa 12.11.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 460/2020
uznesenie
k problematike odpadového hospodárstva mesta, vrátane BRKO
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o problematike odpadového hospodárstva mesta, vrátane BRKO
B./ schvaľuje
1. uskutočnenie verejného obstarávania na zavedenie inteligentného množstevného zberu
komunálneho odpadu v meste Kolárovo a uskutočnenie verejného obstarávania na zavedenie
triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
2. zaradenie vybudovania ďalších dvoch kontajnerísk pri bytových domoch Ul. nová a Ul.
obrancov mieru do investičného plánu mesta na rok 2021
v Kolárove, dňa 12.11.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta
č. 461/2020
uznesenie
k úprave rozpočtu príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo na rok 2020 na základe dosiahnutých
výsledkov za I. polrok 2020
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. návrh úpravy rozpočtu príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo na r. 2020 na základe
dosiahnutých výsledkov za I. polrok 2020

B./ schvaľuje
1. úpravu rozpočtu príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo na r. 2020 na základe dosiahnutých
výsledkov za I. polrok 2020 podľa predloženého návrhu v celkovom objeme príjmov a výdavkov
227.750,- €, príspevok mesta vo výške 217.020,- €
C./ žiada
1. riaditeľa MsKS zabezpečiť projektovú dokumentáciu na opravu strechy budovy Mestského
kultúrneho strediska, kvôli zabráneniu ďalšieho zatekania, vrátane tepelnej izolácie
Termín: januárové zasadnutie MsZ
v Kolárove, dňa 12.11.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta
č. 462/2020
uznesenie
k finančnému plánu a Plánu ďalšej činnosti Gúta TV s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo a v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Finančný plán a Plán ďalšej činnosti Gúta TV s.r.o. do konca r. 2020
B./ žiada
1. konateľa Gúta TV s.r.o. vypracovať a predložiť MsZ finančný plán Gúta TV s.r.o. na rok 2021
C./ schvaľuje
1. dotáciu pre Gúta TV s.r.o. v zmysle § 7 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov na mesiac november 4.380,-€
a mesiac december 4.380,-€
v Kolárove, dňa 11.11.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 463/2020
uznesenie
k Správe hlavného kontrolóra mesta o vykonaných kontrolách v I. polroku 2020
Doplnenie materiálu
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu HKM o výsledkoch kontrol za I. polrok 2020
v Kolárove, dňa 12.11.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 464/2020
uznesenie
k Stanovám a k návrhu Zmluvy o združení dvoch subjektov: Mesto Kolárovo a
Spolok vodný mlyn, o.z.
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. návrh Stanov záujmového združenia právnických osôb Mesta Kolárovo a občianskeho združenia
Spolok Vodný mlyn Kolárovo v spoločnej snahe o zachovanie a zveľadenie vodného mlyna
v Kolárove a v podpore rozvoja regiónu
2. Návrh Zmluvy o založení záujmového združenia právnických osôb medzi stranami Mesto
Kolárovo a Spolok Vodný mlyn Kolárovo, o.z. so sídlom: Dolná 1372/19, 946 03 Kolárovo
IČO: 36 104 205
B./ žiada primátora mesta
1. zvolať spoločné rokovanie medzi Mestom Kolárovo a predstaviteľmi Spolku vodný mlyn, o.z.
v Kolárove, dňa 12.11.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta
č. 465/2020
uznesenie
k Informatívnej správe o hospodárení STKO N-14 Neded za rok 2019
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o hospodárení spoločnosti STKO N-14, a.s. Neded za rok 2019
v Kolárove, dňa 12.11.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta
č. 466/2020
uznesenie
k vyhodnoteniu Akčného plánu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kolárovo
2016-2020
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. vyhodnotenie Akčného plánu PHSR mesta Kolárovo 2016-2020
2. Správu o plnení PHSR a Akčného plánu PHSR k 26.10.2020
B./ schvaľuje
1. predĺženie platnosti PHSR do 31.12.2021
v Kolárove, dňa 12.11.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 467/2020
uznesenie
k schváleniu zámeny pozemkov Poľnohospodárskeho družstva Kolárovo a Mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. Mesto Kolárovo v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. § 9a) ods. 8 písm. e) zverejnilo svoj
zámer - prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou zámennej zmluvy
v zmysle uznesenia MsZ č. 431/2020 zo dňa 28.09.2020
B./schvaľuje
1. so súhlasom 12 poslancov, ktorí predstavujú viac ako trojpätinovú väčšinu všetkých poslancov
MsZ prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zákona SNR
č. 138/1991 Zb. § 9a ods.8 písm. e) formou zámennej zmluvy. Jedná sa o nasledovné
nehnuteľnosti zo zoznamu zverejnených dňa 09.10.2020 vo výlučnom vlastníctve mesta
Kolárovo vedené na Okresnom úrade Komárno, katastrálny odbor v reg. parciel „C“ zapísané na
LV č. 4941 k.ú. Kolárovo ktorých vyčíslená všeobecná hodnota v znal. posudku č. 71/2020
je 166 877,26 € podľa nasledovného prehľadu:
p.č.

č.LV druh pozemku

názov pozemku podľa ZP

číslo parcely

výmera
parcely [m2]

1

4941 Ostatná plocha

Hospodársky dvor - (ostatná plocha)

28445/148

5 128

2

4941 Zastavaná plocha a
nádvorie

Hospodársky dvor (zastavaná plocha a nádvorie)

28445/274

6 564

3

4941 Zastavaná plocha a
nádvorie

zast.pl. a nádv. zabudované prev. stavbami (sklad
st. materialu)

28445/84

446

4

4941 Zastavaná plocha a
nádvorie

zast.pl. a nádv. zabudované prev. stavbami (sklad
cibule)

28445/87

6 231

5

4941 Záhrada

záhrada na ktorom je administratívna budova PD

527

3 932

6

4941 Zastavaná plocha a
nádvorie

zastavaná plocha a nádvorie (obchody PD)

528

2 054

24 355

2. Dôvodom hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
je význam usporiadania vlastníckych vzťahov pozemkov medzi mestom a družstvom na ktorých
v minulosti vznikla zastavanosť a budovy ktorých vlastníctvo nepatrí majiteľovi pozemku.
Usporiadaním predmetných pozemkov na strane vo vzťahu k nadobudnutým pozemkom vznikne
pre mesto možnosť na ich ďalšie investičné využitie aj formou použitia grantov a dotácií zo
zdrojov EU, a na strane vo vzťahu k predaným pozemkom na strane nadobúdateľa, družstvu
vznikne povinnosť odviesť a platiť mestu daň z nehnuteľnosti.
3. so súhlasom 12 poslancov, ktorí predstavujú nadpolovičnú väčšinu prítomných poslancov
nadobudnutie nehnuteľnosti formou zámeny za nehnuteľnosti uvedené v bode č.B.1. tohto
uznesenia. Jedná sa o nasledovné nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve Poľnohospodárskeho
družstva Kolárovo, Krátka 2, Kolárovo, 946 03 IČO: 193101 vedené na Okresnom úrade
Komárno, katastrálny odbor, v k.ú. Kolárovo ohodnotené v znal. posudku č. 13/2020
na 165 717,75 € podľa nasledovného prehľadu:
p.č.

č.LV

register
parciel

druh pozemku

názov pozemku

1

913

2

10651

3

číslo parcely

výmera parcely
[m2]

E

trvalý trávnatý porast

Ihrisko na ul. Škoslká

28453

4 735

E

Ostatná plocha

Roľnícka ulica

2699

235

10651

E

Ostatná plocha

Roľnícka ulica

2700/1

77

4

10651

E

trvalý trávnatý porast

Školská ulica

28445/23

1 671

5

10651

E

zastavaná pl.a nádvorie

Rybárska ulica

28451/570

30

6

10651

E

Ostatná plocha

Rybárska ulica

28452/1

35

7

10651

E

Ostatná plocha

Rybárska ulica

28452/101

171

8

10651

E

Ostatná plocha

Slovenská ulica

28452/201

15

9

10651

E

trvalý trávnatý porast

Orechová ulica

28455/101

207

10

10651

E

zastavaná pl.a nádvorie

Radnótiho ulica

28455/201

43

11

10651

E

zastavaná pl.a nádvorie

Radnótiho ulica

28455/204

161

12

10651

E

zastavaná pl.a nádvorie

Radnótiho ulica

28455/206

161

13

10651

E

zastavaná pl.a nádvorie

Radnótiho ulica

28455/208

164

14

10651

E

zastavaná pl.a nádvorie

Radnótiho ulica

28455/210

156

15

10651

E

zastavaná pl.a nádvorie

Radnótiho ulica

28455/212

142

16

10651

E

zastavaná pl.a nádvorie

Radnótiho ulica

28455/214

139

17

10651

E

zastavaná pl.a nádvorie

Radnótiho ulica

28455/215

119

18

10651

E

zastavaná pl.a nádvorie

Radnótiho ulica

28455/218

139

19

10651

E

zastavaná pl.a nádvorie

Radnótiho ulica

28455/219

89

20

10651

E

zastavaná pl.a nádvorie

Radnótiho ulica

28455/220

49

21

10651

E

zastavaná pl.a nádvorie

Radnótiho ulica

28455/221

47

22

10651

E

zastavaná pl.a nádvorie

Radnótiho ulica

28455/222

84

23

10651

E

zastavaná pl.a nádvorie

Radnótiho ulica

28455/224

47

24

10651

E

zastavaná pl.a nádvorie

Radnótiho ulica

28455/225

48

25

10651

E

zastavaná pl.a nádvorie

Radnótiho ulica

28455/226

90

26

10651

E

zastavaná pl.a nádvorie

Radnótiho ulica

28455/227

89

27

10651

E

zastavaná pl.a nádvorie

Radnótiho ulica

28455/228

47

28

10651

E

zastavaná pl.a nádvorie

Radnótiho ulica

28455/229

45

29

10651

E

zastavaná pl.a nádvorie

Radnótiho ulica

28455/230

86

30

10651

E

zastavaná pl.a nádvorie

Radnótiho ulica

28455/231

87

31

10651

E

zastavaná pl.a nádvorie

Radnótiho ulica

28455/232

46

32

10651

E

zastavaná pl.a nádvorie

Radnótiho ulica

28455/233

43

33

10651

E

zastavaná pl.a nádvorie

Radnótiho ulica

28455/234

83

34

10651

E

zastavaná pl.a nádvorie

Radnótiho ulica

28455/235

89

35

10651

E

zastavaná pl.a nádvorie

Radnótiho ulica

28455/236

46

36

10651

E

zastavaná pl.a nádvorie

Radnótiho ulica

28455/237

47

37

10651

E

zastavaná pl.a nádvorie

Radnótiho ulica

28455/238

92

38

10651

E

zastavaná pl.a nádvorie

Radnótiho ulica

28455/239

92

39

10651

E

zastavaná pl.a nádvorie

Radnótiho ulica

28455/240

46

40

10651

E

zastavaná pl.a nádvorie

Radnótiho ulica

28455/241

48

41

10651

E

zastavaná pl.a nádvorie

Radnótiho ulica

28455/242

98

42

10651

E

zastavaná pl.a nádvorie

Radnótiho ulica

28455/501

1 087

43

10651

E

trvalý trávnatý porast

Topoľová ulica

28457/1

1 447

44

10651

E

trvalý trávnatý porast

Topoľová ulica

28459/1

337

45

10651

E

trvalý trávnatý porast

Topoľová ulica

28459/2

165

46

10651

E

trvalý trávnatý porast

Švermová ulica

28457/2

2 005

47

10651

E

trvalý trávnatý porast

Slnková ulica

28457/3

1 138

48

10651

E

trvalý trávnatý porast

Slnková ulica

28462/1

778
16 895

4. Finančné vysporiadanie ako výsledok rozdielu znalcami stanovených všeobecných hodnôt
pozemkov tvoriacich predmet zámeny podľa bodov B.1 a B.2 vo výške 1 159,51 € slovom:
Jedentisícstopäťdesiatdeväť Eur a 51Eurocentov bude započítaných pri budúcej vzájomnej
zámene zostávajúcej časti pozemkov.
C./ žiada primátora mesta:
uzatvorenie zámennej zmluvy v zmysle uznesenia
v Kolárove, dňa 12.11.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 468/2020
uznesenie
k žiadosti AGZOTIC s.r.o., Horný rad 82/7, Kolárovo o umiestnenie elektrickej prípojky
a o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene na pozemkoch s parc. č. 28455/452, 28455/365,
28455/274 a 28455/1 v k.ú. Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo Kolárove
A./ schvaľuje
1. so súhlasom 12 poslancov, ktorí predstavujú nadpolovičnú väčšinu prítomných poslancov MsZ
v zmysle § 11 ods. 4 písm. a.) zákona č. 369/1990 Zb. podpísanie zmluvy o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 parc. reg. „C“
s parc. č. 28455/452 – zastavané plochy a nádvoria, s parc. č. 28455/365 – zastavané plochy
a nádvoria, parc. č. 28455/274 – zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 28455/1 – zastavané
plochy a nádvoria na základe projektovej dokumentácie „RADOVÉ RODINNÉ DOMY“
v celkovej dĺžke cca 490 m v prospech Západoslovenskej distribučnej a.s., Čulenova č. 6, 81647
Bratislava za jednorazovú odplatu na základe znaleckého posudku výmery vecných bremien,
ktorá bude vymedzená geometrickým plánom. Výdavky spojené s vyhotovením geometrického
plánu a znaleckého posudku hradí žiadateľ.
v Kolárove, dňa 12.11.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č.469/2020
uznesenie
k žiadosti AGZOTIC s.r.o., Horný rad 82/7, Kolárovo o umiestnenie elektrickej prípojky
a o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene na pozemkoch s parc. č. 2/1, 28424/2, 16221
v k.ú. Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. so súhlasom 12 poslancov, ktorí predstavujú nadpolovičnú väčšinu prítomných poslancov MsZ
v zmysle § 11 ods. 4 písm. a.) zákona č. 369/1990 Zb. podpísanie zmluvy o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena na pozemku v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 parc. reg. „C“
s parc. č. 2/1 – zastavané plochy a nádvoria, parc. reg. „C“ s parc. č. 28424/2 – zastavané plochy
a nádvoria a parc. č. 16221 – zastavané plochy a nádvoria na základe projektovej dokumentácie
„NN prípojka pre polyfunkčnú budovu“ v celkovej dĺžke cca 202 m v prospech
Západoslovenskej distribučnej a.s., Čulenova č. 6, 81647 Bratislava za jednorazovú odplatu na
základe znaleckého posudku výmery vecných bremien, ktorá bude vymedzená geometrickým
plánom. Výdavky spojené s vyhotovením geometrického plánu a znaleckého posudku hradí
žiadateľ.
v Kolárove, dňa 12.11.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 470/2020
uznesenie
k súhlasu na výrub a odpredaj dreviny – parc. č. „E“ 5950 v k.ú. Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. vypracovanú správu „Inventarizácia drevín určených na výrub“ zo dňa 20.04.2020
B./ súhlasí
1. s výrubom a odpredajom drevín - parc. č. „E“ 5950 v k.ú. Kolárovo
C./žiada
1. primátora mesta o vyžiadanie stanoviska od zástupcu LESY SR š.p. a následné podanie žiadosti
na výrub dreviny príslušnému orgánu
v Kolárove, dňa 12.11.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta
č. 471/2020
uznesenie
k žiadosti DELPRO s.r.o., Pod baštou 2, 940 02 Nové Zámky o zriadenie vecného bremena na
pozemku v k. ú. Kolárovo s parc. č. 1195
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. so súhlasom 12 poslancov, ktorí predstavujú nadpolovičnú väčšinu prítomných poslancov MsZ
v zmysle § 11 ods. 4 písm. a.) zákona č. 369/1990 Zb. podpísanie zmluvy o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena na pozemku v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 parc. reg. „C“
s parc. č. 1195 – zastavané plochy a nádvoria na základe projektovej dokumentácie „KOKolárovo-MAIPE-sro-23 B.J.-VNK,TS,NNK“ v celkovej dĺžke cca 50 m v prospech
Západoslovenskej distribučnej a.s., Čulenova č. 6, 81647 Bratislava za jednorazovú odplatu na
základe znaleckého posudku výmery vecných bremien, ktorá bude vymedzená geometrickým
plánom. Výdavky spojené s vyhotovením geometrického plánu a znaleckého posudku hradí
žiadateľ.
v Kolárove, dňa 12.11.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta
č. 472/2020
uznesenie
k prideleniu jednoizbového nájomného bytu mesta na Ul. Radnótiho 42/10, Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. pridelenie voľného nájomného jednoizbového bytu na adrese Radnótiho 42/10, Kolárovo
a uzavretie nájomnej zmluvy s Uhrin Petrom, bytom Kolárovo, Částa č. 59, od 01.12.2020 do
30.11.2021, v zmysle VZN mesta Kolárovo č. 4/2016, čl. 4. bod 14
v Kolárove, dňa 12.11.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 473/2020
uznesenie
k návrhu na aktualizáciu Územného plánu mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárovo
A./ berie na vedomie
1. návrh komisie výstavby, územného plánovania a rozvoja mesta na zahájenie prípravných prác
pre preskúmanie (aktualizáciu, zmenu) Územného plánu mesta Kolárovo a na prípravu
podkladov a podnetov určiť obdobie 6 mesiacov od prijatia uznesenia v MsZ
B./ schvaľuje
1. zahájenie prípravných prác pre preskúmanie (aktualizáciu, zmenu) Územného plánu mesta
Kolárovo a prípravné práce zabezpečiť odborne spôsobilou osobou, ďalej určiť obdobie
12 mesiacov od prijatia uznesenia
v Kolárove, dňa 12.11.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

