Zápisnica
z prvého – ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove
dňa 08.12.2014
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
K bodu č. 1 – Otvorenie
Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove otvoril a riadil p. Árpád
Horváth a všetkých prítomných srdečne privítal.
K bodu č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa bola určená sekretárka mestského úradu p. Anna Keszeliová a za
overovateľov zápisnice boli zvolení nasledovní poslanci:
Zoltán Kögler a Ing. Mgr. Tibor Forró
K bodu č. 3 – Oznámenie výsledkov voľby primátora mesta a volieb do Mestského
zastupiteľstva v Kolárove
S výsledkami voľby primátora mesta a volieb do Mestského zastupiteľstva v Kolárove
dňa 15.11.2014 oboznámil prítomných predseda mestskej volebnej komisie Zoltán Finta, Ing.
Mgr.
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove bez pripomienok bralo na vedomie výsledky voľby
primátora mesta a volieb do Mestského zastupiteľstva v Kolárove zo dňa 15.11.2014,
prednesené Zoltánom Finta Ing. Mgr., predsedom mestskej volebnej komisie.
Hlasovanie: za – 17 – jednohlasne
K bodu č. 4 - Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta a odovzdanie insígnií
Sľub primátora mesta prečítal poslanec p. Imrich Árgyusi. Novozvolený primátor
mesta p. Árpád Horváth zložil zákonom predpísaný sľub primátora mesta a prebehlo
slávnostné odovzdanie insignií.
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove bez pripomienok skonštatovalo, že novozvolený
primátor mesta p. Árpád Horváth zložil zákonom predpísaný sľub primátora mesta.
Hlasovanie: za – 17 – jednohlasne
K bodu č. 5 - Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Mestského zastupiteľstva
v Kolárove
Sľub poslancov Mestského zastupiteľstva v Kolárove prečítal novozvolený primátor
mesta p. Árpád Horváth.

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove jednohlasne skonštatovalo, že zvolení poslanci
Mestského zastupiteľstva v Kolárove zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského
zastupiteľstva:
1. Béla Angyal, Ing.
2. Tomáš Angyal
3. Imrich Árgyusi
4. Attila Fekete
5. Ladislav Ferencz, Ing.
6. Attila Forgács
7. Tibor Forró, Ing. Mgr.
8. Michal Gőgh, Ing.
9. Tamás Hájas
10. Ernő Kárpáty, Bc.
11. Beáta Koczkás, Ing.
12. Zoltán Kögler
13. István Lengyel, Bc.
14. Róbert Madarász, PaedDr.
15. Iveta Némethová, JUDr. Ing.
16. István Samu, Mgr.
17. Miklós Viola, MUDr.
Hlasovanie: za – 17 – jednohlasne
K bodu č. 6 – Vystúpenie primátora mesta
Novozvolený primátor mesta p. Árpád Horváth predniesol slávnostnú reč. Mestské
zastupiteľstvo bez pripomienok bralo na vedomie vystúpenie nového primátora mesta p.
Árpáda Horvátha.
Hlasovanie: za – 17 – jednohlasne
K bodu č. 7 – Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia MsZ
Návrh programu ustanovujúceho zasadnutia MsZ predložil primátor mesta p. Árpád
Horváth.
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov voľby primátora mesta a volieb do Mestského
zastupiteľstva v Kolárove
4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta a odovzdanie insígnií
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Mestského zastupiteľstva v Kolárove
6. Vystúpenie primátora mesta
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia MsZ
8. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
9. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia MsZ
v Kolárove
10. Zriadenie mestskej rady a voľba jej členov
11. Zriadenie Odborných komisií pri MsZ a voľba ich predsedov
12. Poverenie poslanca na výkon činnosti súvisiacich s ROEP
13. Určenie sobášiacich a sobášnych dní

14. Vznik poslaneckých klubov
15. Informácia o vymenovaní zástupcu primátora mesta
16. Určenie platu primátora mesta
17. Diskusia
18. Návrh na uznesenie
19. Záver
Predložený program rokovania bol pozmenený nasledovne:
- za bodom č. 10 zaradiť bod č. 15 – Informácia o vymenovaní zástupcu primátora
Hlasovanie: za – 17 – jednohlasne
K bodu č. 8 – Voľba mandátnej volebnej komisie a návrhovej komisie
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove schválilo členov mandátnej volebnej komisie
v nasledovnom zložení:
Béla Angyal, Ing., Attila Forgács, Tamás Hájas
Hlasovanie: za – 14
proti – 0
zdrž. hlas. – 3
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove schválilo členov návrhovej komisie v nasledovnom
zložení:
Ladislav Ferencz, Ing., István Samu, Mgr., Tomáš Angyal
Hlasovanie: za – 14
proti – 0
zdrž. hlas. – 3
K bodu č. 9 – Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
MsZ
Primátor mesta p. Árpád Horváth, predložil návrh na poverenie poslanca, ktorý bude
oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia MsZ v Kolárove v osobe poslanca MsZ p. Imricha
Árgyusiho.
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove bez pripomienok poverilo poslanca Imricha
Árgyusiho zvolávaním a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12
ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990
zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie: za – 17 – jednohlasne
K bodu č. 10 – Zriadenie mestskej rady a voľba jej členov
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove zriadilo Mestskú radu pri Mestskom zastupiteľstve
v Kolárove s počtom 5 poslancov + zástupca primátora.
Hlasovanie: za – 17 – jednohlasne
Voľba členov mestskej rady prebehla tajným hlasovaním. Do mestskej rady boli
zvolení nasledovní poslanci:
Imrich Árgyusi, Attila Fekete, Tibor Forró, Ing. Mgr., Michal Gőgh, Ing., István Lengyel, Bc.
Poslanec Béla Angyal, Ing. predložil výsledky tajného hlasovania na post členov
mestskej rady:
István Lengyel, Bc. - 15 platných hlasov
Attila Fekete
- 14 platných hlasov
Michal Gőgh, Ing. - 17 platných hlasov
Imrich Árgyusi
- 17 platných hlasov

Tibor Forró, Ing. Mgr.- 17 platných hlasov
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok schválilo výsledky volieb do Mestskej rady
v Kolárove a nasledovných členov MsR pri Mestskom zastupiteľstve v Kolárove:
Imrich Árgyusi, Attila Fekete, Tibor Forró, Ing. Mgr., Michal Gőgh, Ing., István Lengyel, Bc.
Hlasovanie: za – 14 –jednohlasne
K bodu č. 11 –Informácia o vymenovaní zástupcu primátora mesta
Primátor mesta p. Árpád Horváth poveril funkciou zástupcu primátora mesta
poslankyňu Ing. Koczkás Beátu.
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove bez pripomienok bralo na vedomie poverenie
primátora mesta zastupovaním primátora Beátu Koczkás, Ing., dňom 09.12.2014 v rozsahu
určenom v písomnom poverení primátora mesta.
Hlasovanie: za – 17 – jednohlasne
K bodu č. 12 – Zriadenie odborných komisií pri MsZ a voľba ich predsedov
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove zriadilo nasledovné poradné orgány, odborné
komisie pri MsZ s minimálnym počtom 7 a maximálnymi počtom 9 členov.
- komisia finančná a majetku mesta
- komisia školstva, výchovy a vzdelávania
- komisia podnikateľská, poľnohospodárstva a rozvoja mesta
- komisia sociálna, zdravotná a bytová
- komisia výstavby a územného plánovania
- komisia športu a výchovy mládeže
- komisia kultúry a kultúrneho dedičstva
- komisia ochrany verejného poriadku
- komisia povodňovej ochrany a ochrany životného prostredia
- komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Hlasovanie: za – 17 – jednohlasne
Na základe tajného hlasovania poslanec MsZ Béla Angyal Ing. predložil výsledky
voľby predsedov odborných komisií pri MsZ:
- predseda komisie finančnej a majetku mesta
István Lengyel, Bc.
15 platných hlasov
- predseda komisie školstva, výchovy a vzdelávania
PaedDr. Madarász Róbert
17 platných hlasov
- predseda komisie podnikateľskej, poľnohospodárstva a rozvoja mesta
Iveta Némethová, JUDr. Ing.
15 platných hlasov
- predseda komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej
Miklós Viola, MUDr.
17 platných hlasov
- predseda komisie výstavby a územného plánovania
Attila Fekete
13 platných hlasov
Ladislav Ferencz, Ing.
4 platné hlasy
- predseda komisie športu a výchovy mládeže
Ernő Kárpáty, Bc.
17 platných hlasov

-

-

predseda komisie kultúry a kultúrneho dedičstva
István Samu, Mgr.
predseda komisie ochrany verejného poriadku
Zoltán Kögler

14 platných hlasov
15 platných hlasov

predseda komisie povodňovej ochrany a životného prostredia
Imrich Árgyusi
predseda komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Tibor Forró, Ing. Mgr.

16 platných hlasov
17 platných hlasov

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok zvolilo nasledovných predsedov odborných
komisií pri MsZ:
- za predsedu komisie finančnej a majetku mesta:

István Lengyel Bc.

- za predsedu komisie školstva, výchovy a vzdelávania:

Róbert Madarász, PaedDr.

- za predsedu komisie podnikateľskej, poľnohospodárstva
a rozvoja mesta:
Iveta Némethová, JUDr., Ing.
-

za predsedu komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej:
Miklós Viola, MUDr.

-

za predsedu komisie výstavby, územného plánovania:

Attila Fekete

-

za predsedu komisie športu a výchovy mládeže:

Ernő Kárpáty, Bc.

-

za predsedu komisie kultúry a kultúrneho dedičstva:

István Samu, Mgr.

-

za predsedu komisie ochrany verejného poriadku:

Zoltán Kögler

-

za predsedu komisie povodňovej ochrany a ochrany
životného prostredia:

Imrich Árgyusi

za predsedu komisie regionálneho rozvoja a
cestovného ruchu:

Tibor Forró, Ing. Mgr.

-

Mestské zastupiteľstvo ďalej bez pripomienok zvolilo za členov komisie ochrany
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:
Beáta Koczkás, Ing., Hlasovanie: za – 17 – jednohlasne
Zoltán Kögler
Hlasovanie: za – 17 – jednohlasne
Tamás Hájas
Hlasovanie: za – 17 – jednohlasne
K bodu č. 13 – Poverenie poslanca na výkon činností súvisiacich s ROEP
Návrh na poverenie poslanca na výkon činností súvisiacich s ROEP v osobe p. Imricha
Árgyusiho predložil primátor mesta p. Árpád Horváth.

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove bez pripomienok poverilo p. Imricha Árgyusiho –
poslanca MsZ výkonom činností súvisiacich s ROEP, s poskytovaním primeranej odmeny za
vykonanie tejto činnosti na základe mandátnej zmluvy.
Hlasovanie: za – 16 – jednohlasne
K bodu č. 14 – Návrh na určenie sobášiacich a sobášnych dní
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove bez pripomienok poverilo výkonom funkcie
sobášiaceho týchto poslancov mestského zastupiteľstva:
Beáta Koczkás, Ing., István Lengyel Bc., Béla Angyal, Ing.
Róbert Madarász PaedDr., Iveta Némethová, JUDr. Ing.
Hlasovanie: za – 17 – jednohlasne
Mestské zastupiteľstvo určilo štvrtok a sobotu za sobášiace dni.
Hlasovanie: za – 17 – jednohlasne
K bodu č. 15 – Vznik poslaneckých klubov
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove bralo na vedomie založenie nasledovných
poslaneckých klubov:
1. založenie frakcie poslancov MsZ v Kolárove, podľa písomného oznámenia zo dňa
28.11.2014 v nasledovnom zložení:
Iveta Némethová, JUDr. Ing. – predseda frakcie
Béla Angyal, Ing.
Ladislav Ferencz, Ing.
Imrich Árgyusi
Hlasovanie:
za – 17 – jednohlasne
2. založenie „Fiatal független képviselők frakciója – Frakcia mladých nezávislých
poslancov“, podľa písomného oznámenia zo dňa 4.12.2014 v nasledovnom zložení:
Tibor Forró, Mgr. Ing. – predseda frakcie
Attila Forgács – podpredseda frakcie
Ernő Kárpáty, Bc.
Tomáš Angyal
Hlasovanie:
za – 17 – jednohlasne
3. založenie frakcie Strany Maďarskej Komunity - Kolárovo – Magyar Közösség Pártja
frakciója – Gúta podľa písomného oznámenia zo dňa 5.12.2014 v nasledovnom zložení:
Michal Gőgh, Ing. – predseda frakcie
Tamás Hájas
Beáta Koczkás, Ing.
Róbert Madarász, PaedDr.
István Samu, Mgr.
Miklós Viola, MUDr.
Hlasovanie:
za – 17 – jednohlasne
K bodu č. 16 – Určenie platu primátora mesta
Návrh platových podmienok primátora mesta podľa § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994
predložila zástupkyňa primátora Beáta Koczkás, Ing.

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove schválilo podľa § 4 ods. 4 zák. č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátov miest plat primátora
mesta Kolárovo s účinnosťou od 8.12.2014 nasledovne:
Plat podľa § 4 ods. 1 zákona:
824,- x 2,53 = 2.084,72 €
Zvýšenie platu podľa § 4 ods. 2 zákona:
2.084,72 x 25% = 521,18 €
Spolu:
2.605,90 €
Plat primátora zaokrúhlene na euro nahor:
2.606,00 €
Hlasovanie:
za – 14
proti – 0
zdrž. hlas. - 2
K bodu č. 17 – Diskusia
Plán činnosti orgánov samosprávy mesta na r. 2015
V rámci tohto bodu programu rokovania Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
odporúčalo:
1. primátorovi mesta, predložiť plán činnosti orgánov samosprávy mesta na r. 2015
a zosúladiť ho s návrhmi poslaneckých klubov
Termín: januárové zasadnutie MsZ
Hlasovanie: za – 15 – jednohlasne
2. predsedom odborných komisií pri MsZ predložiť návrh členov jednotlivých odborných
komisií a náplň činností odborných komisií
Termín: januárové zasadnutie MsZ
Hlasovanie: za – 15 – jednohlasne
K bodu č. 18 – Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie mestské zastupiteľstvo jednohlasne schválilo.
K bodu č. 19 – Záver
Nakoľko všetky body programu rokovania boli prerokované, primátor mesta sa
všetkým prítomným poďakoval za aktívnu účasť a ukončil zasadnutie ustanovujúceho
zasadnutia mestského zastupiteľstva.
Zapísala: Anna Keszeliová
Správnosť zápisnice svojim podpisom potvrdzujú:
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

Overovatelia

Zoltán Kögler

z á p i s n i c e:

Mgr. Ing. Tibor Forró

