Zápisnica
z 11. zasadnutia Mestskej rady v Kolárove dňa 9.12.2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
K bodu č. 1 – Otvorenie
11. zasadnutie mestskej rady otvoril a riadil primátor mesta p. Árpád Horváth, ktorý
všetkých prítomných srdečne privítal a oboznámil s programom rokovania:
Program:
1. Otvorenie
2. Materiály v oblasti školstva
a.) Návrh na dotáciu na dopravné pre žiakov dochádzajúcich do ZŠ zriadených
mestom Kolárovo
b.) Návrh VZN mesta Kolárovo č. 16/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka ZUŠ, na dieťa MŠ a školských zariadení
3. Návrh VZN mesta Kolárovo č. 13/2015 o miestnom poplatku za KO a DSO na rok
2016
4. Návrh platových podmienok primátora mesta
5. Úprava rozpočtu mesta na r. 2015
6. Návrh finančného a programového rozpočtu mesta Kolárovo na obdobie
r. 2016-2018
7. Informatívna správa o rozhodnutí primátora na obstaranie koncesie na obnovu
verejného osvetlenia v meste Kolárovo
8. Prerokovanie PHSR na r. 2016-2020
9. Návrh na zmenu Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Gúta Service
10. Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve medzi Mestom Kolárovo a budúcou
Organizáciou Zodpovednosti Výrobcov (OZV) na zabezpečenie separovaného zberu
v k.ú. Kolárovo
11. Plán činnosti pracovnej skupiny MsÚ na r. 2016 – informatívna správa
12. Návrh VZN mesta Kolárovo č. 17/2015 o vymedzení miest na vylepovanie volebných
plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do NR SR
13. Informatívna správa o činnosti komisie povodňovej ochrany a ochrany životného
prostredia
14. Záver
Primátor mesta predložený program rokovania doporučil doplniť nasledovne:
- bod č. 2 doplniť o bod c.) – úprava rozpočtu MŠ s VJM, Brnenské námestie, MŠ
Lesná 10 a CVČ na rok 2015
Doplnený program rokovania mestská rada jednohlasne schválila.
K bodu č. 2 – Materiály v oblasti školstva
a.) Návrh na dotáciu na dopravné žiakov dochádzajúcich do ZŠ zriadených mestom
Kolárovo
Návrh na dotáciu na dopravné žiakov dochádzajúcich do ZŠ zriadených mestom Kolárovo
predložil vedúci spoločného školského úradu Ing. Imrich Takács. Stanovisko komisie

finančnej a majetku mesta predložil predseda komisie Bc. István Lengyel, ktorý predložený
návrh doporučil schváliť podľa návrhu na uznesenie. Komisia školstva, výchovy
a vzdelávania nedoporučila schváliť návrh v predloženej forme.
Mestská rada v Kolárove brala na vedomie Informatívnu správu o počte detí
dochádzajúcich do základných škôl zriadených mestom Kolárovo z mestských častí Kolárovo
a z okolitých obcí a vyčíslenie výšky mesačného dopravného.
Mestská rada odporúčala účelovú dotáciu na dopravu žiakov dochádzajúcich do
základných škôl zriadených mestom Kolárovo z mestských častí (Pačérok, Veľká Gúta,
Kráľka, Částa, Veľký Ostrov) na rok 2016 mesačne nasledovne:
ZŠ F. Rákócziho II. s VJM:
160,-€
ZŠ M. Korvína s VJM:
135,-€
ZŠ J.A.Komenského:
265,-€
Spolu za 1 mesiac:
560,-€
Mestská rada odporúčala MsZ požiadať primátora mesta prostredníctvom spoločného
školského úradu a oddelenia školstva, výšku dotácie 5.600,-€ na dopravu žiakov na rok 2016
zapracovať do vlastného rozpočtu mesta Kolárovo na rok 2016.
Hlasovanie: za – 6 – jednohlasne
b.) Návrh VZN mesta Kolárovo č. 16/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka ZUŠ, na dieťa MŠ a školských zariadení
Návrh VZN mesta Kolárovo č. 16/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka ZUŠ, na dieťa MŠ a školských zariadení predložila vedúca oddelenia školstva Ing.
Margita Gőghová. Stanovisko komisie finančnej a majetku mesta predložil predseda komisie
Bc. István Lengyel, ktorý VZN č. 16/2015 doporučil schváliť.
Mestská rada v Kolárove brala na vedomie, že:
1. návrh VZN mesta Kolárovo č. 16/2015, o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom
na území mesta Kolárovo bol podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v z.n.p. vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa 26.11.2015
2. v rámci pripomienkového konania k návrhu VZN mesta Kolárovo č. 16/2015 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej
školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Kolárovo boli uplatnené
doleuvedené pripomienky v súlade s § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších
zmien a doplnkov v zákonnej lehote:
- Dňa 7.12.2015 PaedDr. Róbert Madarász, predseda komisie školstva, výchovy
a vzdelávania:
1. Príloha č. 1 VZN – Normatívy pre Základnú umeleckú školu, Kostolné nám. 10
Kolárovo, na základe odporúčania riaditeľa školy doplniť normatívy nasledovne:
-Individuálna forma vyučovania: 800,-€ na 1 dieťa
-Skupinová forma vyučovania 445,47 € na 1 dieťa
-Spolu pre ZUŠ: 689,02 € na 1 dieťa
2. Príloha č. 1 VZN – Normatíva pre Centrum voľného času, Mostová 2, Kolárovo, na
základe uznesenia komisie školstva, výchovy a vzdelávania zo dňa 3.12.2015 navýšiť
normatív z 247,41 € na 1 dieťa o 35,00 € na 1 dieťa, zn. normatív podľa VZN č.
16/2015 by bol 282,41 € na 1 dieťa

- Dňa 8.12.2015 Rigó Magdolna, predsedkyňa RŠ, 8.12.2015:
- Príloha č. 1 VZN – Normatívy pre MŠ Brnenské nám. 16, Kolárovo z hodnoty
1351,02€/1 dieťa na hodnotu 1417,17 €
3.vyhodnotenie pripomienok v zmysle §6 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov zo dňa 7.12.2015
Hlasovanie: za – 6 – jednohlasne
Mestská rada bez pripomienok odporúčala MsZ schváliť Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Kolárovo č. 16/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na
území mesta Kolárovo podľa predloženého návrhu so zapracovaním pripomienok PaedDr.
Madarász Róberta, predsedu komisie školstva, výchovy a vzdelávania zo dňa 7.12.2015:
1. Normatívy pre Základnú umeleckú školu, Kostolné nám. 10 Kolárovo, na základe
odporúčania riaditeľa školy doplniť normatívy nasledovne:
-Individuálna forma vyučovania: 800,-€ na 1 dieťa
-Skupinová forma vyučovania 445,47 € na 1 dieťa
-Spolu pre ZUŠ: 689,02 € na 1 dieťa
c.) Úprava rozpočtu MŠ s VJM, Brnenské nám. 16, Kolárovo na rok 2015
Návrh úpravy rozpočtu MŠ s VJM, Brnenské nám. 16, Kolárovo na rok 2015
predložila vedúca oddelenia školstva Ing. Margita Gőghová.
Mestská rada v Kolárove bez pripomienok odporúčala MsZ schváliť:
1. návrh úpravy rozpočtu, MŠ s VJM, Brnenské nám. 16, Kolárovo na rok 2015 nasledovne:
Úprava časti účelových dotácií z rozpočtu mesta (v €):
a)upravené vlastné príjmy -VZN 2/2015 (uzn. MsZ č.
269/2015 – predpoklad
úprava vlastných príjmov :
upravené vlastné príjmy – VZN 2/2015-predpoklad:
b) vrátenie vyúčtovania fixných výdavkov za rok 2014
s použitím na úhradu fixných výdavkov v roku 2015

10 100
-190
9 910
2149

2. návrh úpravy rozpočtu, ŠJ ako súčasť MŠ s VJM, Brnenské nám. 16, Kolárovo
na rok 2015
Úprava časti účelových dotácií z rozpočtu mesta
vlastné príjmy – stravné (zamestnanci):
Hlasovanie: za – 6 – jednohlasne

(v €):
1 520

d.)Návrh úpravy rozpočtu MŠ Lesná 10, Kolárovo na rok 2015
Návrh úpravy rozpočtu MŠ Lesná 10, Kolárovo na rok 2015 predložila vedúca
oddelenia školstva Ing. Margita Gőghová.
Mestská rada v Kolárove bez pripomienok odporúčala MsZ schváliť návrh úpravy
rozpočtu, MŠ Lesná 10, Kolárovo na rok 2015 nasledovne:

Úprava časti účelových dotácií z rozpočtu mesta

(v €):

a)upravené vlastné príjmy -VZN 2/2015 (uzn. MsZ č.
268/2015 – predpoklad
úprava vlastných príjmov :
upravené vlastné príjmy – VZN 2/2015-predpoklad:

9 700
-1 000
8 700

b)schválené vlastné príjmy – fixné výdavky Denný stacionár
(uzn. MsZ č. 87/201
úprava vlastných príjmov :
upravené vlastné príjmy – fixné výdavky Denný stacionár,
(FV sú zahrnuté v normatíve MŠ)

-4 000

c)vrátenie preplatku na TE za rok 2014 s použitím na úhradu
nedoplatku na TE za rok 2013 v hodnote záväzku: 3100,24 €

1 977

d) vrátenie preplatku na zdravotnom poistení (Dôvera)
v hodnote 1447 € s použitím na vyplatenie časti prislúchajúcej
zamestnancovi v hodnote 413 €, ostávajúcu sumu v hodnote
1034 € použiť úhradu zostatku záväzku na TE za rok 2013
v pôvodnej hodnote 3100,24 €
Hlasovanie: za – 6 – jednohlasne

4 000

0

1 447

e.) Úprava rozpočtu Centra voľného času – Szabadidőközpont, Mostová 2, 946 03 Kolárovo
na rok 2015
Návrh úpravy rozpočtu Centra voľného času – Szabadidőközpont, Mostová 2, 946 03
Kolárovo na rok 2015 predložila vedúca oddelenia školstva Ing. Margita Gőghová.
Mestská rada v Kolárove bez pripomienok odporúčala MsZ schváliť návrh úpravy
rozpočtu CVČ na rok 2015 nasledovne:
Úpravu časti účelových dotácií z rozpočtu mesta (v €):
a)schválené vlastné príjmy - VZN 2/2015 (uzn. MsZ č.
89/2015 – predpoklad : 3800 €+ uzn. MsZ 267/2015 úprava
VP 2480 €=
úprava vlastných príjmov:
upravené vlastné príjmy – VZN 2/2015+nájomné
(predpoklad):
Hlasovanie: za – 6 – jednohlasne

6280

8 847
15 127

K bodu č. 3 – Návrh VZN mesta Kolárovo č. 13/2015 o miestnom poplatku za KO a DSO
na rok 2016
Návrh VZN mesta Kolárovo č. 13/2015 o miestnom poplatku za KO a DSO na rok
2016 predložil primátor mesta p. Árpád Horváth. Poslanec Bc. István Lengyel, predseda

komisie finančnej a majetku mesta opätovne poukázal na potrebu zvýšenia poplatku o 10,9%,
tak ako bolo pôvodne v pripomienkovom konaní na predchádzajúcom zasadnutí MsR a MsZ.
Poslanec p. Attila Fekete taktiež doporučil schválenie zvýšenia poplatku, ako bolo
pôvodne uvedené v pripomienkovom konaní.
Mestská rada v Kolárove brala na vedomie, že:
1. návrh VZN mesta Kolárovo č. 13/2015 o miestnom poplatku za KO a DSO na rok 2016
podľa § 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení bol vyvesený na úradnej tabuli mesta pred
jeho schválením dňa 30.11.2015
2. v rámci pripomienkového konania k návrhu VZN mesta Kolárovo č. 13/2015 o miestnom
poplatku za KO a DSO na rok 2016 neboli predložené žiadne pripomienky
Hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdrž. hlas. - 1
Mestská rada odporúčala MsZ schváliť VZN mesta Kolárovo VZN mesta Kolárovo č.
13/2015 o miestnom poplatku za KO a DSO na rok 2016 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdrž. hlas. – 1
K bodu č. 4 – Návrh platových podmienok primátora mesta
Návrh platových podmienok primátora mesta predložil prednosta úradu Ing. Mgr.
Zoltán Finta.
Mestská rada v Kolárove brala na vedomie plat primátora mesta s účinnosťou od
1.1.2015 nasledovne:
Plat podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z.:
858,- x 2,53 =
2.170,74 €
Hlasovanie: za – 6 – jednohlasne
Mestská rada bez pripomienok odporúčala MsZ schváliť zvýšenie platu podľa§ 4 ods.
2 zákona č. 253/1994 Z.z. v platnom znení
s účinnosťou od 15.12.2016:
2.170,74 x 25%
=
542,69 €
Spolu:
2.713,43 €
Plat primátora zaokrúhlene na euro nahor:
2.714,-€
Hlasovanie: za – 6 – jednohlasne
K bodu č. 5 – Úprava rozpočtu mesta na r. 2015
Návrh úpravy rozpočtu mesta na r. 2015 predložila vedúca finančného oddelenia Ing.
Klára Oremová. Stanovisko komisie finančnej a majetku mesta predložil predseda komisie
Bc. István Lengyel, ktorý predložený návrh úpravy rozpočtu doporučil schváliť podľa
predloženého návrhu na uznesenie.
Mestská rada v Kolárove brala na vedomie:
1. Predložený návrh úpravy rozpočtu mesta na rok 2015 ako rozpočtové opatrenie mesta
č. 5/2015
2. Rozpočtové opatrenie mesta č. 4/2015, do ktorého sú zapracované zmeny rozpočtu mesta
podľa stavu k 30.9.2015 schválené primátorom mesta
Mestská rada bez pripomienok odporúčala MsZ schváliť Úpravu rozpočtu mesta na
rok 2015 podľa predloženého návrhu ako rozpočtové opatrenie č. 5/2015, v zmysle ktorej sa
rozpočet príjmov a výdavkov upravuje zo sumy 6.488.781,-€ na sumu 6.552.780,-€.
Hlasovanie: za – 6 – jednohlasne

K bodu č. 6 – Návrh finančného a programového rozpočtu mesta Kolárovo na obdobie
r. 2016-2018
Návrh finančného a programového rozpočtu mesta Kolárovo na obdobie r. 2016-2018
predložila vedúca finančného oddelenia Ing. Klára Oremová. Stanovisko komisie finančnej
a majetku mesta predložil predseda komisie Bc. István Lengyel. Predložené pripomienky sú
už zapracované do návrhu na uznesenie.
Stanovisko k návrhu finančného a programového rozpočtu mesta Kolárovo na obdobie
r. 2016-2018 predložila hlavná kontrolórka mesta Ing. Tóth Éva ktorá skonštatovala, že návrh
rozpočtu bol verejne sprístupnený dňa 27.11.2015 spôsobom v meste obvyklým v zákonom
stanovenej lehote – t.j. 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení. Predložený návrh rozpočtu na rok 2016 odporúča schváliť a návrh
viacročného rozpočtu mesta Kolárovo na roky 2017-2018 a návrh programového rozpočtu na
rok 2016 a 2017 brať na vedomie.
Mestská rada v Kolárove brala na vedomie:
1. Návrh rozpočtu mesta na roky 2016-2018 vrátane finančných vzťahov k rozpočtovým
a príspevkovým organizáciám
2. Stanovisko HKM k návrhu rozpočtu mesta na roky 2016-2018
Hlasovanie: za – 5 – jednohlasne
Mestská rada bez pripomienok odporúčala MsZ schváliť Rozpočet mesta na rok
2016 podľa predloženého návrhu s nasledovnými zmenami :
a) príjmovú stranu rozpočtu mesta zvýšiť v nasledovných príjmových položkách :

111003 podiel dane z príjmov FO o
15.000 €

223001 príjem zo separácie odpadu o
7.500 €

223001 príjem od org. zodpovednosti výrobcov za zabezpečenie
separácie odpadu (bývalý recyklačný fond) o
2.000 €


231
príjem z predaja majetku o
o celkovú sumu

55.000 €
79.500 €

b) výdavkovú stranu bežného rozpočtu mesta upraviť v nasledovných oddieloch :

0510 Nakladanie s odpadom znížiť o
36.000 €

09121 a 09211 Primárne a Nižšie sekundárne vzdelávanie zvýšiť o 6.000 €
(zo zvýšenej sumy príjmov z podielovej dane 15.000 €)
s výsledným celkovým znížením o 30.000 €
c) výdavkovú stranu kapitálového rozpočtu upraviť nasledovne :

výdavky oddielu 0111 Verejná správa- počítačové vybavenie znížiť o

výdavky oddielu 0310 Policajné služby – kamerový systém znížiť o

výdavky oddielu 0443 Výstavba – projekty znížiť o

výdavky oddielu 0520 Nakladanie s odpadovými vodami znížiť o

výdavky oddielu 0660 Bývanie a obč.vybav.- tepelné rozvody znížiť o

výdavky v rámci rezervy – spoluúčasť k projektom znížiť o
s celkovým znížením o

5.000 €
11.500 €
15.000 €
7.000 €
10.000 €
15.000 €
63.500 €

d) prostriedky získané zo zvýšenia príjmov, úspory výdavkov uvedené v písm. a), b),c) v
celkovej sume 173.000 € bez rozdelenia rezervovať na investičné aktivity mesta v rámci
kapitálového rozpočtu na rok 2016
Hlasovanie: za – 5 – jednohlasne
Mestská rada odporúčala MsZ požiadať
1.riaditeľov príspevkových organizácií spracovať vlastný rozpočet na rok 2016 (vrátane
porovnateľných údajov rozpočtu resp. skutočnosti za rok 2015, skutočnosti 2014 a 2013 )
so
zahrnutím ročnej výšky príspevku od mesta a predložiť na schválenie na februárové
zasadnutie MsZ
Zodpovední : riaditelia organizácií
Termín:februárové zasadnutie MsZ
2. predsedov komisie športu a mládeže a komisie kultúry a kultúrneho dedičstva predložiť
rozdelenie dotácie na februárové zasadnutie MsZ
Zodpovední : predsedovia dotknutých
komisií
Termín : februárové zasadnutie MsZ
3. riaditeľa ZPS a DS spracovať vlastný rozpočet na rok 2016 (vrátane porovnateľných
údajov rozpočtu resp. skutočnosti za rok 2015, skutočnosti za roky 2014 a 2013) pri
dodržaní
zmluvných podmienok s ministerstvom
Zodpovedný : riaditeľ ZPS a DS
Termín : februárové zasadnutie MsZ
4. predsedov komisie športu a výchovy mládeže a komisie kultúry a kultúrneho dedičstva
predložiť rozdelenie peňažnej sumy určenej na mestom organizované podujatia v roku
2016
Zodpovední : predsedovia dotknutých
komisií
Termín : februárové zasadnutie MsZ
5. vedúceho oddelenia školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl a školských zariadení
spracovať
vlastné rozpočty na rok 2016 pri dodržaní limitov uvedených v rozpočte mesta na rok
2016,
v prípade zmien štátnych normatívov zmeny zapracovať do úpravy schváleného rozpočtu
príslušného školského zariadenia (vrátane porovnateľných údajov rozpočtu resp.
skutočnosti
za rok 2015, skutočnosti za roky 2014 a 2013)
Zodpovední : vedúca oddelenia školstva,
riaditelia
škôl
a školských
zariadení
Termín : februárové zasadnutie MsZ
6. primátora mesta predložiť na nasledujúce zasadnutie MsZ krátkodobý investičný plán
mesta na rok 2016 s rozpisom sumy 173.000 € určenej na tento účel
Hlasovanie: za – 5 – jednohlasne

K bodu č. 7 – Informatívna správa o rozhodnutí primátora mesta na obstaranie koncesie
na obnovu verejného osvetlenia v meste Kolárovo
Informatívnu správu o rozhodnutí na obstaranie koncesie na modernizáciu
a prevádzkovanie sústavy verejného osvetlenia na území mesta Kolárovo predložil vedúci
oddelenia správy a údržby mestského majetku p. Ladislav Halász.
Stanovisko komisie finančnej a majetku mesta predložil predseda komisie Bc. István
Lengyel, ktorý doporučil schváliť rozhodnutie na obstaranie koncesie na obnovu verejného
osvetlenia v meste Kolárovo podľa predloženého návrhu.
Mestská rada v Kolárove bez pripomienok odporúčala MsZ schváliť:
1. Rozhodnutie na obstaranie koncesie na modernizáciu a prevádzkovanie sústavy verejného
osvetlenia na území mesta Kolárovo podľa predloženého materiálu
2.rozšírenie členov hodnotiacej komisie o pani Zitu Kulichovú, referentku oddelenia správy
a údržby mestského majetku
Hlasovanie: za – 6 – jednohlasne
K bodu č. 8 – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na r. 2016-2020
Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na r. 2016-2020 predložil vedúci
oddelenia výstavby a ÚP Ing. Imrich Mészáros. Stanovisko komisie finančnej a majetku
mesta, komisie výstavby a ÚP a komisie povodňovej ochrany a OŽP predložili predsedovia
Bc. István Lengyel a Imrich Árgyusi, ktorí predložený PHSR na r. 2016-2020 doporučili
schváliť podľa predloženého návrhu.
Mestská rada v Kolárove bez pripomienok odporúčala MsZ schváliť Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kolárovo na roky 2016-2020.
Hlasovanie: za – 6 – jednohlasne
K bodu č. 9 – Návrh Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Gúta Service
Návrh
Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Gúta Service predložila
zástupkyňa primátora Ing. Beáta Koczkás.
Mestská rada v Kolárove bez pripomienok odporúčala MsZ schváliť:
1. Vykonávanie podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie Gúta Service nad rámec
hlavnej činnosti, na ktorú bola zriadená.
2.Predmet podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie Gúta Service:
- poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a v záhradníctve
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
- osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek
- prípravné práce k realizácii stavby
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
- spostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených
s prenájmom
3.Nové znenie zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Gúta Service podľa
predloženého návrhu, s účinnosťou od 14.12.2015, ktorým stráca platnosť doterajšie znenie

zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie schválenej uzn. MsZ č. 756/2010 A./2. zo dňa
01.03.2010
Hlasovanie: za – 6 – jednohlasne

K bodu č. 10 – Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve medzi Mestom Kolárovo
a budúcou Organizáciou Zodpovednosti Výrobcov (OZV) na zabezpečenie
separovaného odpadu v k.ú. Kolárovo
Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve medzi Mestom Kolárovo a budúcou
Organizáciou Zodpovednosti Výrobcov (OZV) na zabezpečenie separovaného odpadu v k.ú.
Kolárovo predložil primátor mesta p. Árpád Horváth.
Mestská rada v Kolárove bez pripomienok odporúčala MsZ schváliť uzatvorenie
zmluvy o budúcej zmluve medzi Mestom Kolárovo a budúcou Organizáciou Zodpovednosti
Výrobcov (OZV) NATUR-PACK a.s., Bratislava na zabezpečenie separovaného zberu v k.ú.
Kolárovo.
Hlasovanie: za – 6 – jednohlasne
K bodu č. 11 – Plán činnosti pracovnej skupiny MsÚ na rok 2016
Plán činnosti pracovnej skupiny MsÚ na rok 2016 predložil vedúci oddelenia správy
a údržby mestského majetku p. Ladislav Halász.
Mestská rada v Kolárove bez pripomienok odporúčala MsZ schváliť Plán činnosti
pracovnej skupiny na rok 2016 podľa predloženého návrhu a odporúčala MsZ požiadať
primátora mesta potrebné finančné prostriedky zapracovať do rozpočtu mesta na rok 2016.
Hlasovanie: za – 6 – jednohlasne
K bodu č. 12 – Návrh VZN mesta Kolárovo č. 17/2015 o vymedzení miest na vylepovanie
volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do
NR SR
Návrh VZN mesta Kolárovo č. 17/2015 o vymedzení miest na vylepovanie volebných
plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do NR SR
predložila vedúca oddelenia školstva Ing. Margita Gőghová.
Mestská rada v Kolárove brala na vedomie, že:
1. návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kolárovo č. 17/2015 o vymedzení miest na
vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky bol podľa §6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení, v z.n.p. vyvesený na úradnej tabuli mesta Kolárovo pred jeho
schválením dňa 26.11.2015,
2. v rámci pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Kolárovo č. 17/2015 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
neboli predložené žiadne pripomienky

Hlasovanie:

za – 6 – jednohlasne

Mestská rada bez pripomienok odporúčala MsZ schváliť Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Kolárovo č. 17/2015 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov
na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady
Slovenskej republiky podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie: za – 6 – jednohlasne
K bodu č. 13 – Informatívna správa o činnosti komisie povodňovej ochrany a životného
prostredia
Informatívnu správu o činnosti komisie povodňovej ochrany a ochrany životného
prostredia predložil predseda komisie p. Imrich Árgyusi.
Mestská rada v Kolárove bez pripomienok brala na vedomie:
1. Informatívnu správu spracovanú predsedom komisie a poverenou osobou mestského
vodohospodára pri koordinovaní úloh vodohospodárskeho charakteru, o realizovaných
aktivitách v r. 2015 v odstraňovaní prekážok v rámci odvedenia povrchových vôd
v intraviláne mesta
2.Návrh plánovaných priorít komisie povodňovej ochrany a ochrany životného prostredia,
ktoré majú byť zapracované do úloh na r. 2016
Hlasovanie:

za – 6 – jednohlasne

K bodu č. 14 – Záver
Nakoľko všetky body programu rokovania boli vyčerpané, primátor mesta sa všetkým
prítomným poďakoval za aktívnu účasť a ukončil zasadnutie mestskej rady.
Zapísala: Anna Keszeliová
Správnosť zápisnice svojim podpisom potvrdzujú:

Ing. Mgr. Zoltán Finta
prednosta úradu

Árpád Horváth
primátor mesta

