Uznesenie
zo 17. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 30.6.2008
č. 340/2008
uznesenie
ku kontrole plnenia uznesení a interpelácií poslancov z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
2. Vybavenie odznelých interpelácií poslancov z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
č. 341/2008
uznesenie
k upresneniu požiadavky na TE pre ZŠ a ŠZ na rok 2008
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
I. úpravu rozpočtu z dôvodu vyúčtovania tepelnej energie zo strany dodávateľa tepla za rok
2007 pre základné školy a školské zariadenie nasledovne:
1. nedoplatok na vyúčtovanie TE za r. 2007 Základnej školy Jána Amosa Komenského,
Rábska 14, Kolárovo, vrátane ŠKD pri ZŠ vykryť z rozpočtu mesta v hodnote 227 tis. Sk
2. použitie preplatku v hodnote 191 tis. Sk na vyúčtovanie TE za r. 2007 Základná škola
Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin Mátyás Alapiskola,
Školská 6, Kolárovo vrátane ŠKD pri ZŠ, na čiastočné vykrytie výdavkov na TE na rok
2008 Základnej školy vrátane ŠKD
3. použitie preplatku v hodnote 52 tis. Sk na vyúčtovanie TE za rok 2007 Materskej školy
s VJM – Óvoda, Brnenské nám. 16, Kolárovo, na vykrytie vyúčtovania-nedoplatku za
plyn za rok 2007 Základnej umeleckej školy – Művészeti alapiskola, Kostolné nám. 10,
Kolárovo v hodnote 34 tis. Sk. Ostávajúcu časť preplatku vo výške 18. 266 Sk použiť
v MŠ Brnenské nám. podľa požiadavky riaditeľa na vybudovanie altánku nad 1 ks
vchodových dverí a na drobné nákupy
4. použitie časti preplatku (celková hodnota 95 tis. Sk) z vyúčtovania TE za r. 2007
v rámci školských zariadení bez právnej subjektivity na čiastočnú úhradu miezd
a odvodov klubu DOMINO v rámci CVČ v hodnote 48 tis. Sk
č. 342/2008
uznesenie
k žiadosti ZŠ J.A.Komenského, Rábska 14, Kolárovo o zavedenie profesie asistenta učiteľa
resp. o finančné vykrytie uvedenej profesie
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. úpravu rozpočtu ZŠ J.A.Komenského na účelové dotácie v r. 2008 pre ZŠ
J.A.Komenského. Výška ostatných účelových dotácií ostáva nezmenená.
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Navýšenie účelovej dotácie o 5 tis. Sk (-30-60+95=5 tis. Sk) na asistent učiteľa na obdobie od
1.9.2008 do 31.12.2008 z rezervy pre školstvo.
č. 343/2008
uznesenie
k riešeniu spoločnej prepravy detí a žiakov na základe VZN mesta Kolárovo č. 3/2008
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ ukladá
1. MsÚ vypracovať návrh na prepravu detí a žiakov z Veľkej Gúty, Pačérok, Ortény a späť
na základe VZN mesta Kolárovo č. 3/2008
Zodpovedná: Ing. Goghová Margita
Termín: august 2008
č. 344/2008
uznesenie
k žiadosti o úpravu rozpočtu na viacúčelové ihrisko vo dvore CVČ
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. použitie časti preplatku (celková suma 95 tis. Sk) z vyúčtovania TE za r. 2007 v rámci
školských zariadení bez právnej subjektivity na vykrytie čiastočného oplotenia
viacúčelového ihriska vo dvore Centra voľného času - Szabadidőközpont, Mostová 2,
Kolárovo, podľa požiadavky riaditeľa CVČ v hodnote 47 tis. Sk
č. 345/2008
uznesenie
k Prevádzkovému poriadku viacúčelového ihriska v nádvorí CVČ
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku Centra voľného času - Szabadidőközpont,
Mostová 2, Kolárovo – prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska v nádvorí Centra
voľného času - Szabadidőközpont, Mostová 2, Kolárovo, vrátane Článku 3 - Vstupné:
a.) Skupiny alebo jednotlivci môžu prenajímať ihrisko – vstupné je 200,-Sk na 1 hod.
b.) V prípade skupinovej návštevy žiakov v dobe vyučovania s dozorom učiteľa vstupné je
bezplatné – návštevy treba konzultovať so zodpovednými zamestnancami CVČ
c.) Športové kluby môžu prenajímať multifunkčné ihrisko za vstupné 100,-Sk na 1 hod.
Všetky skupiny musia rešpektovať rozvrh prevádzkových hodín multifunkčného ihriska
schválené riaditeľom CVČ

č. 346/2008
uznesenie
k výsledkom výberového konania na post riaditeľa MŠ Lesná 10 a CVČ Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. návrh Školskej rady pri Materskej škole, Lesná 10, Kolárovo na vymenovanie riaditeľa
materskej školy – v zmysle uznesenia MsZ č. 259/2008 zo dňa 25.2.2008 – pani Helenu
Pálovicsovú, bytom Brnenské nám. 14/10, Kolárovo doterajšiu riaditeľku MŠ Lesná 10
Kolárovo
2. návrh Mestskej školskej rady Kolárovo na vymenovanie riaditeľa Centra voľného času –
Szabadidőközpont, Mostová 2, Kolárovo – v zmysle uznesenia MsZ č. 259/2008 zo dňa
25.2.2008 – pána Mgr. Finta Zoltána, bytom Školská 25, Kolárovo, doterajšieho riaditeľa
CVČ Kolárovo
3. vyjadrenie primátora mesta p. Horváth Árpáda, že uvedené osoby v rámci svojej pôsobnosti
vymenuje s účinnosťou od 1.7.2008 na dobu určitú do 30.6.2013 na post riaditeľov
v zmysle uznesenia MsZ č. 259/2008 zo dňa 25.2.2008
č. 347/2008
uznesenie
k žiadosti MŠ Lesná 8 o vytvorenie ďalšej triedy v súčasných priestoroch materskej školy
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./berie na vedomie
1. informatívnu správu riaditeľky MŠ Lesná 8 vo veci riešenia problému umiestnenia
všetkých prihlásených detí do MŠ v rámci súčasnej kapacity MŠ
B./ ukladá
1. MsÚ dopracovať Koncepciu rozvoja školstva vrátane možnosti rozšírenia kapacít v
predškolských zariadeniach
Zodpovedná: Ing. Takács Imrich
Termín: november 2008
2. MsÚ pripraviť návrh na otvorenie troch tried v MŠ na území mesta Kolárovo počnúc
dňom 1.1.2009
Zodpovedná: Ing. Goghová M.
Termín: december 2008
č. 348/2008
uznesenie
k návrh optimálnej výšky príspevku rodičov za pobyt v MŠ – počnúc školským rokom
2008/2009
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ ukladá
1. MsÚ vypracovať VZN vo veci ustálenia úpravy rodičovského príspevku za pobyt detí
v predškolských zariadeniach počnúc dňom 1.9.2008
Zodpovedná: Ing. Goghová M.
Termín: august 2008

č. 349/2008
uznesenie
k riešeniu zmluvného vzťahu vo veci prenajímania a prevádzkovania budovy ZŠ M. Korvína,
Kolárovským vzdelávacím centrom
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. vypovedanie zmlúv uzatvorených s nájomcom s trojmesačnou výpovednou lehotou:
a.) Nájomná zmluva č. 1/2004: Kolárovské vzdelávacie centrum, n.o., Rábska 8/7, 946 03
Kolárovo, IČO: 37971581, uzavretá dňa 30.09.2004 v zmysle uznesenia MsZ č.
283/2004 zo dňa 20.8.2004. Dodatok: č. 1 zo dňa 19.11.2004
b.) Nájomná zmluva č. 2/2004: Kolárovské jazykové centrum, Ul. školská 6, 946 03
Kolárovo, IČO: 37861182, DIČ: 2021627696, uzavretá dňa 30.9.2004 v zmysle
uznesenia MsZ č. 283/2004 zo dňa 20.8.2004. Dodatok: č. 1 zo dňa 19.11.2004
č. 350/2008
uznesenie
k racionalizačným opatreniam na zníženie nákladov v príspevkovej organizácii DP Globál
Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. racionalizačné opatrenia vypracované na zníženie nákladov v príspevkovej organizácii DP
Globál Kolárovo zo dňa 12.6.2008
2. racionalizačné opatrenia vypracované na zníženie nákladov hospodárskeho strediska –
Stavebníctvo zo dňa 13.06.2008
B./ ukladá
1. riaditeľovi príspevkovej organizácie DP Globál Ing. Kucsera Štefanovi mesačne
informovať MsZ o plnení prijatých opatrení a o ďalších plánovaných opatreniach
Zodpovedný: Ing. Kucsera Štefan
Úloha stála
č. 351/2008
uznesenie
k žiadosti riaditeľa príspevkovej organizácie DP Globál Kolárovo o finančné krytie oživenia
podnikateľskej činnosti
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. žiadosť riaditeľa DP Globál Kolárovo o poskytnutie dotácie na oživenie podnikateľskej
činnosti vo výške 1.541.577,-Sk v zložení:
- na odstupné 12 pracovníkom
815.280,-Sk
- na odchodné 4 pracovníkom
114.760,-Sk
- na preplatenie nevyčerpanej dovolenky 16 pracovníkom
200.748,-Sk
- na odvody z preplatenej dovolenky 16 pracovníkom
70.666,-Sk
- na úhradu pomer. časti sankčných úrokov DÚ
340.123,-Sk

B./ ukladá
1. MsÚ zabezpečiť finančné krytie poskytnutej dotácie na oživenie podnikateľskej činnosti
DP Globál Kolárovo z rozpočtu mesta na r. 2008
Zodpovedná: Ing. Klára Oremová
Termín: júl 2008
č. 352/2008
uznesenie
k Hodnoteniu efektívnosti prevádzkovania areálu DP Globál na Ul. novozámockej s dopadom
na rozpočet mesta
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. správu o hodnotení efektívnosti prevádzkovania areálu DP Globál na Ul. novozámockej
z dopadom na rozpočet mesta
č. 353/2008
uznesenie
k žiadosti o povolenie prenájmu nebytového priestoru v Priemyselnej oblasti č. 2970
v Kolárove
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. prenájom nebytového priestoru v administratívnej budovy v Priemyselnej oblasti č. 2970
pre základnú organizáciu KOVO Kromberg-Schubert s.r.o. Kolárovo na dobu neurčitú od
01.07.2008 vo výmere 20,0 m2. Výška nájomného činí 800,-Sk/m2/rok. Do hodnoty
nájomného nie sú zahrnuté režijné výdavky (spotreba elektrickej energie, vody
a vykurovacieho plynu), ktoré náklady nájomca bude uhrádzať zvlášť pre prenajímateľa po
obdržaní vyúčtovania.
č. 354/2008
uznesenie
k rozšíreniu investičného zámeru príspevkovej organizácie MsKS
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. nákup služobného osobného motorového vozidla Octavia Tour 1,4 55kW, rok výroby 2008,
v hodnote 399.640- Sk od firmy CARION UNICOOP, s.r.o., 1. Mája 7, 947 01 Hurbanovo
pre príspevkovú organizáciu MsKS Kolárovo
2. zakúpenie kompletnej sady bicích hudobných nástrojov pre potrebu
hudobnej skupiny „Dychovka Kolárovčanka“ za cenu
35 tis. Sk
č. 355/2008
uznesenie
k Vyhodnoteniu odvedených prác v rámci aktivačnej činnosti od 14.1.2008
Mestské zastupiteľstvo
A./ berie na vedomie
1. Vyhodnotenie odvedených prác v rámci aktivačnej činnosti od 14.1.2008

č. 356/2008
uznesenie
k Správe o výsledku hospodárenia s nájomnými bytmi ku dňu 31.05.2008
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o výsledku hospodárenia s nájomnými bytmi ku dňu 31.5.2008
č. 357/2008
uznesenie
k Návrhu úpravy rozpočtu v rámci Krátkodobého investičného zámeru mesta na r. 2008
„Rekonštrukcia prístupovej komunikácie do priemyselnej zóny mesta“
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu primátora mesta „O výsledkoch rokovania s podnikateľskými
subjektami, pôsobiacimi v priemyselnej zóne“ – o možnosti spoluúčasti na rekonštrukčných
prácach prístupovej komunikácie do priemyselnej zóny
2. Požiadavku firmy Kromberg&Schubert, vo veci riešenia parkovacích možností pre
autobusy, prepravujúce zamestnancov do a zo zamestnania
B./ schvaľuje
1. Rozpočtovanú hodnotu rekonštrukčných prác prístupovej komunikácie do priemyselnej
zóny v čiastke 2.400 tis. Sk, v tom: podiel podnikateľských subjektov 320 tis. Sk
2. Navýšenie rozpočtu z rezervy kapitálových výdavkov rozpočtu mesta „na rekonštrukciu
prístupovej komunikácie do priemyselnej zóny mesta – od št. cesty III/06347 pri
futbalovom štadióne až po vstupnú bránu Sledge Slovakia“ o čiastku 571 tis. Sk (z 1109 tis.
Sk na 1680 tis. Sk)
3. Ekonomický prenájom lokality pri futbalovom štadióne v rozlohe 770 m2 – časť parcely
v majetku mesta č. 2845/130 v k.ú. Kolárovo pre firmu Kromberg&Schubert na obdobie 6
rokov (od 1.10.2008 – do 30.09.2014) za cenu 465 tis. Sk
č. 358/2008
uznesenie
k Správe o vykonaných kontrolách HKM v spoločnosti KolByt s.r.o. Kolárovo a
v športových kluboch
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu HKM z priebežnej kontroly K03/08/ HKM
2. Správu HKM z následnej finančnej kontroly K 04/08-1,2,3,4,5/HKM v ŠK Kolárovo
2. Správu HKM z následnej finančnej kontroly K05/08 HKM v spol. KolByt s.r.o.
B./ ukladá
1. MsÚ podať správu štvrťročne o usporiadaní majetku mesta v užívaní FO a PO
Zodpovedná: Ing. Oremová K.

2. HKM predložiť na septembrové zasadnutie kontrolnú správu o opatreniach prijatých na
odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou č. 5/08/HKM
v spoločnosti KolByt s.r.o. vrátane plnenia týchto opatrenia
č. 359/2008
uznesenie
k Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na obdobie júl – december 2008
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na obdobie júl – december 2008
č. 360/2008
uznesenie
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ zastavuje
1. odpredaj pozemkov v chatovej oblasti Čergov do konca r. 2008
B./ stiahlo z rokovania
1. žiadosť Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja o zmenu uznesenia MsZ č. 311/2008
A./1.
C./ udeľuje
1. predbežný súhlas na odpredaj pozemku časť z parcely č. 28520/2 druh pozemku ostatná
plocha v k.ú. Kolárovo ved. na LV č. 4941 vo výmere 30 m2 za cenu 300,-Sk/m2 pre
Bagita Jánosa, bytom Kolárovo, Práce 7. Samotné schválenie bude prejednané na
zasadnutí MsZ po predložení vypracovaného geometrického plánu. Výdavky spojené
s vyhotovením geometrického plánu hradí kupujúci.
č. 361/2008
uznesenie
k Návrhu predsedu komisie ZPOZ vo veci zabezpečenia rekonštrukčných prác
v reprezentačných priestoroch MsÚ
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Návrh predsedu ZPOZ – vo veci zabezpečenia opravárskych a údržbárskych prác
v reprezentačných priestoroch MsÚ a zakúpenia hudobných nástrojov
B./ schvaľuje
1. zabezpečenie rekonštrukčných a údržbárskych prác v sobášnej sieni vr. jej prípravnej
miestnosti, taktiež v zadnej vstupnej hale MsÚ v hodnote
170 tis. Sk
2. nákup elektrického syntetizátora do sobášnej siene za cenu cca 3300 EUR
100 tis. Sk
3. inštaláciu klimatizačného zariadenia do sobášnej siene za cenu
30 tis. Sk
Spolu:
300 tis. Sk

C./ ukladá
1. MsÚ, finančnému odd. a majetku mesta – zapracovať do rozpočtu na r. 2008 výdavky
súvisiace so zveľadením interiéru reprezentačných miestností MsÚ čiastočným krytím:
a.) z rezervy kapitálového rozpočtu v čiastke 129 tis. Sk
b.) z bežného rozpočtu v čiastke
171 tis. Sk
Zodpovedná: Ing. Oremová K.
Termín: sept. zasad. MsZ
č. 362/2008
uznesenie
k návrhu zmeny uznesenia MsZ č. 276/31.3.2008/B./-1
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informácie zástupcu primátora mesta a riaditeľa DP Globál Kolárovo:
a.) vo veci vyčíslenia hodnôt: na odstránenie havarijnej situácie na Štadióne Kolomana
Gőgha v Kolárove
b.) o mimoriadne závažnom technickom stave záhradnej techniky – ktorá toho času už
nemôže slúžiť na kosenie trávy, na udržiavanie hracej plochy futbalového ihriska na
Štadióne Kolomana Gőgha Kolárovo
B./ schvaľuje
1. Zmenu uznesenia MsZ č. 276/31.03.2008 B./1. – namiesto 200 tis. Sk pre DP Globál
Kolárovo v rámci rozpočtu mesta na r. 2008 vyčleniť 88 tis. Sk, na zabezpečenie
najnutnejších opráv, za účelom odstránenia havarijného stavu poškodenej tribúny
na futbalovom ihrisku, následkom silného vetra.
2. vyčlenenie čiastky 128 tis. Sk z rezervy kapitálových výdavkov mesta na zakúpenie novej
záhradnej techniky (záhradného traktora s príslušenstvom) – S 1600/38 H
za cenu
134.370,- + DPH 25.530,- = 159.900,-Sk
- poskytnutá zľava 20%
26.874,- + DPH 5.106,- = 31.980,-Sk
––––––––––127.920,-Sk
C./ ukladá
1. MsÚ, fin. oddeleniu a majetku mesta – zapracovať vykonané zmeny uznesení MsZ pri
najbližšej úprave do rozpočtu mesta Kolárovo na r. 2008 nasledovne:
a.) 88 tis. Sk vyčleniť z rozpočtu mesta pre DP Globál Kolárovo, na odstránenie následkov
havarijnej situácie na futbalovom štadióne, následkom silného vetra,

b.) zaradiť do krátkodobého investičného zámeru mesta pre r. 2008 zakúpenie záhradnej
techniky pre DP Globál Kolárovo, za účelom kosenia a udržiavania hracej plochy
futbalového ihriska za cenu 128 tis. Sk
Zodpovedná: Ing. Oremová Klára
Termín: sept. zas. MsZ 2008

č. 363/2008
uznesenie
k projektu „The School of Chance – Rekonštrukcia budovy Základnej školy Mateja Korvína
v Kolárove“
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1 ROP na
realizáciu projektu „The School of Chance - Rekonštrukcia budovy Základnej školy
Mateja Korvína v Kolárove“, ktorý je realizovaný pre Základnú školu Mateja Korvína
s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6,
Kolárovo, ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
2. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
3. financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo
výške 595.689,22,- Sk
4. odmenu za vyhotovenie žiadosti a vykonanie činnosti podľa zmluvy č. 5/2008
spoločnosti Regionálna rozvojová agentúra Šaľa, vo výške 30.000,-Sk
5. ďalšiu odmenu vo výške 200.000,-Sk v prípade poskytnutia nenávratného finančného
príspevku zo zdrojov Európskej únie alebo zo štátneho rozpočtu SR
B./ ruší
1. uznesenie MsZ č. 269/2008 zo dňa 14.3.2008
č. 364/2008
uznesenie
k materiálom v rámci rôzneho
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. prevádzkový čas na dobu neurčitú s trojmesačnou skúšobnou dobou v prevádzkovej
jednotke na premet činnosti: pohostinská činnosť na adrese:
Dlhá 1, 946 03 Kolárovo – „Biliard salón – Herňa Paláce“
pondelok – štvrtok:
od 11.00 hod. do 02.00 hod.
piatok a sobota:
od 11.00 hod. do 04.00 hod.
nedeľa:
od 14.00 hod. do 02.00 hod.
Prevádzkovateľ: Nagy Szilárd, miesto podnikania: Rábska 7, 946 03 Kolárovo
2. prevádzkový čas na dobu neurčitú s trojmesačnou skúšobnou dobou v prevádzkovej
jednotke na predmet činnosti: maloobchod v rozsahu voľných živností, poskytovanie
služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu na adrese:
Krátka 3175, 946 03 Kolárovo
pondelok – štvrtok:
od 13.00 hod. do 21.00 hod.
piatok:
od 13.00 hod. do 23.00 hod.
sobota:
od 17.00 hod. do 02.00 hod.
Prevádzkovateľ: Marta Hederváryová, Obrancov mieru 3038/5, 946 03 Kolárovo
3. predĺženie nájomnej zmluvy pre Gizelu Deákovú na ul. Radnótiho č. 40/4, Kolárovo od
1.10.2008 do 30.09.2009

4. predĺženie nájomnej zmluvy pre Lauru Kürtiovú na ul. Radnótiho č. 40/10, Kolárovo od
01.07.2008 do 31.12. 2008
5. prenájom nebytových priestorov pre PROVIDENT FINANCIAL, s.r.o. Grosslingova 7,
Bratislava, na podnikateľské a kancelárske účely v administratívnej budove na Kostolnom
nám. č. 32, Kolárovo – miestnosti č. 2.37 a 2.38 s celkovou výmerou 39,02 m2 za ročné
nájomné 800,-Sk/m2 + režijné náklady, na dobu neurčitú s účinnosťou od 01.07.2008
B./ stiahlo z rokovania
1. žiadosť RK cirkev – Farnosť Kolárovo vo veci finančnej podpory – opravy organu s tým,
že pri zostavovaní rozpočtu na r. 2009 žiadosť bude vypracovaná v súlade s predmetným
VZN mesta Kolárovo
č. 365/2008
uznesenie
k plánu investícií do tepelného hospodárstva financovaných z rozpočtu mesta na r. 2008
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ žiada
1. primátora mesta o pozastavenie výkonu uznesenia MsZ č. 334/2008 B./1. „Plán investícií
do tepelného hospodárstva financovaných z rozpočtu mesta na r. 2008 v celkovom objeme
700 tis. Sk
2. primátora mesta o znovuprejednanie plánu investícií do tepelného hospodárstva
financovaných z rozpočtu mesta na r. 2008
Termín: júlové zasadnutie MsZ

Árpád Horváth
primátor mesta

