Uznesenie
z 35. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 02.12.2013
č. 691/2013
uznesenie
ku kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
2. Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
č. 692/2013
uznesenie
k Informatívnej správe o výsledkoch volieb do VÚC dňa 9.11 a 23.11.2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu MsÚ o výsledkoch I. kola volieb v meste Kolárovo, do zastupiteľstiev Nitrianskeho
samosprávneho kraja uskutočnených dňa 9.11.2013
2. Správu MsÚ o výsledkoch I. kola volieb v meste Kolárovo, na post predsedu Nitrianskeho
samosprávneho kraja uskutočnených dňa 9.11.2013
3. Správu MsÚ o výsledkoch II. kola volieb v meste Kolárovo, na post predsedu Nitrianskeho
samosprávneho kraja uskutočnených dňa 23.11.2013
č. 693/2013
uznesenie
k zmluvám v oblasti školstva
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. prevod hnuteľného majetku mesta do správy rozpočtovej organizácie „Materská škola
s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské námestie 16, Kolárovo“ dňom
3.12.2013 na dobu neurčitú v celkovej obstarávacej hodnote 21 083,08 € v nasledovnom
členení:
- sam. hnut. veci a súbor hnut. vecí /022/
v hodnote:
1 483,73 €
- dlhodobý drobný hmotný majetkom /028/
v hodnote:
5 217,82 €
- DHM ved. na podsúvahovom účte
v hodnote: 14 371,37 €
- Drobný hmotný majetok vedený v OTE
v hodnote:
10,16 €
2. prevod dlhodobého hmotného majetku mesta „Rozšírenie kapacity materských škôl v meste
Kolárovo – rekonštrukcia Mš Lesná 10“ v obstarávacej hodnote 18.347,64 € dňom
3.12.2013 do správy rozpočtovej organizácie MŠ Lesná 10, Kolárovo na dobu neurčitú

č. 694/2013
k Správe o splnení úloh – uznesenie MsZ č. 629/2013 – rozšírenie kapacity MŠ
„Projekt a rozšírenie MŠ a nová trieda MŠ Brnenské nám. na adrese Lesná 8“
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu MsÚ o výsledku verejného obstarávania na projekty rozšírenia kapacity Materskej
školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské námestie 16, Kolárovo
vypísaného v zmysle uznesenia MsZ č. 629/2013 C1 zo dňa 23.9.2013.
B./ schvaľuje
1. Uzatvorenie zmluvy o vyhotovení projektovej dokumentácie s dodávateľom: Ing. Terézia
Görözdiová – PROJEKT – Projekčná a inžinierska kancelária, Ul.slobody 62, 945 01
Komárno, číslo oprávnenia: 1002*A*4-1 zo dňa 23.8.2001, IČO:36049308,
DIČ:1027393191 na:
a) Prestavba a prístavba budovy Školskej jedálne Lesná 8, Kolárovo, č. parcely
1384/6, súp.č. 2598, za účelom rozšírenia kapacity elokovanej triedy
Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské
námestie 16, Kolárovo 946 03 umiestnenej v uvedenej budove. Cena projektu:
1400 EUR spolu s DPH.
b) Prestavba a rekonštrukcia prvého pavilónu na adrese Lesná 8, Kolárovo, č.
parcely 1384/3, 1384/4, súp.č. 2668, za účelom navýšenia počtu elokovaných
tried Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské
námestie 16, Kolárovo 946 03. Cena projektu: 1600 EUR spolu s DPH.
č. 695/2013
uznesenie
k návrhu na pričlenenie obce Sokolce do Spoločného školského úradu v Kolárove
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Návrh na pričlenenie obce Sokolce do Spoločného školského úradu v Kolárove
B./ schvaľuje
1. Pričlenenie obce Sokolce do Spoločného školského úradu v Kolárove a uzatvorenie zmluvy
o vytvorení spoločného školského úradu
č. 696/2013
uznesenie
k úprave rozpočtových limitov výdavkov a účelových dotácií na rok 2013 pre ZŠ F.
Rákócziho II., V. Palkovicha 3, Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Úpravu rozpočtových limitov výdavkov a účelových dotácií na rok 2013 pre ZŠ F.
Rákócziho II., V. Palkovicha 3, Kolárovo nasledovne:
schválený limit výdavkov v €, kód 111 :
348 782
úprava limitu výdavkov v €, kód 111:
14 215
upravený limit výdavkov v €, kód 111 k 4.3.2013:
362 997
-4 765
úprava limitu podľa zberu údajov k 15.9.2013:

upravený limit norm.výdavkov (kód 111) na rok 2013:
-zrušenie povinnosti vytvorenia rezervy v hodnote 18150 €
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
dopravné:
-100% hodnota zo skutočných vlastných príjmov
podľa VZN č.7/2008
-nenormatívne dotácie zo ŠR do výšky príjmov – kód 111

358 232
442
1 000

č. 697/2013
uznesenie
k úprave rozpočtových limitov výdavkov a účelových dotácií na rok 2013pre ZŠ M. Korvína,
Školská 6, Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Úpravu rozpočtových limitov výdavkov a účelových dotácií na rok 2013 pre ZŠ
M. Korvína, Školská 6, Kolárovo nasledovne:
schválený limit výdavkov v €, kód 111 :
460 483
úprava limitu výdavkov v €, kód 111:
20 076
upravený limit výdavkov v €, kód 111 k 4.3.2013
480 559
úprava limitu podľa zberu údajov k 15.9.2013:
4 885
upravený limit norm.výdavkov (kód 111) na rok 2013:
485 444
-zrušenie povinnosti vytvorenia rezervy v hodnote 24028 €
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
dopravné:
517
-100% hodnota zo skutočných vlastných príjmov
538
podľa VZN č.7/2008
-nenormatívne dotácie zo ŠR do výšky príjmov – kód 111
č. 698/2013
uznesenie
k úprave rozpočtových limitov výdavkov a účelových dotácií na rok 2013 pre ZŠ
J.A.Komenského Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Úpravu rozpočtových limitov výdavkov a účelových dotácií na rok 2013 pre ZŠ
J.A.Komenského, Rábska 14, Kolárovo nasledovne:
schválený limit výdavkov v €, kód 111 :
319 724
úprava limitu výdavkov v €, kód 111:
4 572
upravený limit výdavkov v €, kód 111 k 4.3.2013
324 296
úprava limitu podľa zberu údajov k 15.9.2013:
-3 330
upravený limit norm.výdavkov (kód 111) na rok 2013:
320 966
-zrušenie povinnosti vytvorenia rezervy v hodnote 16 215 €
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
dopravné:
511
-100% hodnota zo skutočných vlastných príjmov
podľa VZN č.7/2008
1 000
- vrátenie vyúčtovanie TE za rok 2012 v hodnote:
7 740
-nenormatívne dotácie zo ŠR do výšky príjmov – kód 111

č. 699/2013
uznesenie
k úprave rozpočtových limitov výdavkov a účelových dotácií na rok 2013
pre Školské kluby detí, Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Úpravu rozpočtových limitov výdavkov a účelových dotácií na rok 2013 pre Školské kluby
detí, nasledovne:
a) Školský klub detí, V.Palkovicha 3, Kolárovo
schválený limit normatívnych výdavkov bez
vlastných príjmov, vrátane 5%-ného navýšenia
miezd a odvodov v €, kód 41
-zníženie normatívnych výdavkov o 5%-né navýšenie
miezd a odvodov v hodnote
upravený limit normatívnych výdavkov bez VP:
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
-100% hodnota zo skutočných vlastných príjmov,
podľa VZN č.7/2008, použiť na mzdy,
odvody a na režijné výdavky ŠKD, predpoklad:
- účelová dotácia na prevádzku ŠKD:
účelové dotácie zo štátneho rozpočtu -kód 111
- 5%-né navýšenie miezd a odvodov
- nenormatívne dotácie zo ŠR do výšky príjmov
b) Školský klub detí, Školská 6, Kolárovo
schválený limit normatívnych výdavkov bez
vlastných príjmov, vrátane 5%-ného navýšenia
miezd a odvodov v €, kód 41
-zníženie normatívnych výdavkov o 5%-né navýšenie
miezd a odvodov v hodnote
upravený limit normatívnych výdavkov bez VP:
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
-100% hodnota zo skutočných vlastných príjmov,
podľa VZN č.7/2008, použiť na mzdy,
odvody a na režijné výdavky ŠKD, predpoklad:
- účelová dotácia na prevádzku ŠKD:
- vrátenie usporených finančných prostriedkov z roka 2012
formou účelových dotácií na opravu budovy školy,
ktorá podlieha k vyúčtovaniu
účelové dotácie zo štátneho rozpočtu -kód 111
- 5%-né navýšenie miezd a odvodov
- nenormatívne dotácie zo ŠR do výšky príjmov
c) Školský klub detí, Rábska 14, Kolárovo
schválený limit normatívnych výdavkov bez
vlastných príjmov, vrátane 5%-ného navýšenia
miezd a odvodov v €, kód 41

31 625
-1 286
30 339

6 500
32
1 286

45 540
-2 162
43 378

9 000
1 827
7 274
2 162

30 044

-zníženie normatívnych výdavkov o 5%-né navýšenie
miezd a odvodov v hodnote
upravený limit normatívnych výdavkov bez VP:
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
-100% hodnota zo skutočných vlastných príjmov,
podľa VZN č.7/2008, použiť na mzdy,
odvody a na režijné výdavky ŠKD, predpoklad:
- účelová dotácia na prevádzku ŠKD:
účelové dotácie zo štátneho rozpočtu -kód 111
- 5%-né navýšenie miezd a odvodov
- nenormatívne dotácie zo ŠR do výšky príjmov

-1 015
29 029

3 840
4 285
1 015

č. 700/2013
uznesenie
k úprave rozpočtových limitov výdavkov a účelových dotácií na rok 2013 pre Materskú
školu s VJM, Brnenské nám. 16 Kolárovo, spolu s elokovanými triedami
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Úpravu rozpočtových limitov výdavkov a účelových dotácií na rok 2013 pre Materskú
školu s VJM, Brnenské nám. 16, Kolárovo spolu s elokovanými triedami, nasledovne:
schválený limit normatívnych výdavkov, vrátane 5%-ného
navýšenia miezd a odvodov v €, kód 41:
197 702
-zníženie normatívnych výdavkov o 5%-né navýšenie
miezd a odvodov v hodnote
-5 457
upravený limit norm.výdavkov (kód 41) na rok 2013:
192 245
-zrušenie povinnosti vytvorenia rezervy v hodnote 9885 €
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
dopravné:
291
-100% hodnota zo skutočných vlastných príjmov,
podľa VZN č.7/2008, podľa potreby použiť na mzdy, odvody
a na režijné výdavky predpoklad:
10 164
-kreditové príplatky zamestnancom
2 581
účelové dotácie zo štátneho rozpočtu -kód 111
- 5%-né navýšenie miezd a odvodov
5 457
- nenormatívne dotácie zo ŠR do výšky príjmov
Rozpočet MŠ treba vypracovať a sledovať oddelene aj pre elokované triedy.
č. 701/2013
uznesenie
k úprave rozpočtových limitov výdavkov a účelových dotácií na rok 2013
pre Školskú jedáleň, Brnenské nám. 16, Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Úpravu rozpočtových limitov výdavkov a účelových dotácií na rok 2013 pre Školskú
jedáleň, Brnenské nám. 16, Kolárovo nasledovne:
schválený limit normatívnych výdavkov v €, kód 41 :
26 691
z toho : vytvorenie rezervy v € :
0

príjmy z materskej školy za stravné zamestnancov: podľa skutočnosti
príjmy od zamestnancov na stravu: podľa skutočnosti
zníženie príjmov za stravu o hodnotu suroviny: podľa skutočnosti
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
- zrušenie účelovej dotácie z RM na 5%-né
navýšenie miezd a odvodov v hodnote
-1 655
- účelová dotácia na jubilejné
482
-100% hodnota zo skutočných vlastných príjmov,
podľa VZN č.7/2008, predpoklad:
0
účelové dotácie zo štátneho rozpočtu -kód 111
- 5%-né navýšenie miezd a odvodov
1 709
- nenormatívne dotácie zo ŠR do výšky príjmov
č. 702/2013
uznesenie
k úprave rozpočtových limitov výdavkov a účelových dotácií na rok 2013 pre Materskú
školu, Lesná 10, spolu s elokovanými triedami Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Úpravu rozpočtových limitov výdavkov a účelových dotácií na rok 2013 pre Materskú
školu, Lesná 10, Kolárovo spolu s elokovanými triedami nasledovne:
schválený limit normatívnych výdavkov, vrátane 5%-ného
navýšenia miezd a odvodov v €, kód 41:
149 210
-zníženie normatívnych výdavkov o 5%-né navýšenie
miezd a odvodov v hodnote
-5 234
upravený limit norm.výdavkov (kód 41) na rok 2013:
143 976
-zrušenie povinnosti vytvorenia rezervy v hodnote 7461 €
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
dopravné:
195
-kreditové príplatky zamestnancom
790
- na organizačné zmeny – navýšenie počtu tried od 1.9.2013:
6 094
-100% hodnota zo skutočných vlastných príjmov,
podľa VZN č.7/2008, podľa potreby použiť na mzdy, odvody
a na režijné výdavky predpoklad:
7 520
účelové dotácie zo štátneho rozpočtu -kód 111
- 5%-né navýšenie miezd a odvodov
5 234
- nenormatívne dotácie zo ŠR do výšky príjmov
Rozpočet MŠ treba vypracovať a sledovať oddelene aj pre elokované triedy.
č. 703/2013
uznesenie
k úprave rozpočtových limitov výdavkov a účelových dotácií na rok 2013
pre Základnú umeleckú školu, Kostolné nám. 10, Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Úpravu rozpočtových limitov výdavkov a účelových dotácií na rok 2013 pre Základnú
umeleckú školu, Kostolné nám. 10, Kolárovo nasledovne:
schválený limit normatívnych výdavkov v €, kód 41 :
137 170

úprava limitu výdavkov v €, kód 41:
upravený limit normatívnych výdavkov bez
vlastných príjmov v €, kód 41 k 4.3.2013
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
- zrušenie účelovej dotácie z RM na 5%-né
navýšenie miezd a odvodov v hodnote
- na plyn
- účelová dotácia na odmeny
-100% hodnota zo skutočných vlastných príjmov,
podľa VZN č.7/2008, podľa potreby použiť na mzdy, odvody
a režijné výdavky, predpoklad:
účelové dotácie zo štátneho rozpočtu -kód 111
-5%-né navýšenie miezd a odvodov

-1 035
136 135
-4 428
566
1 214
10 000
4 167

č. 704/2013
uznesenie
k úprave rozpočtových limitov výdavkov a účelových dotácií na rok 2013 pre Centrum
voľného času - Szabadidőközpont, Mostová 2,Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Úpravu rozpočtových limitov výdavkov a účelových dotácií na rok 2013 pre Centrum
voľného času - Szabadidőközpont, Mostová 2, Kolárovo nasledovne:
-Schválený limit normatívnych výdavkov, kód 41:
58 745
-úprava limitu výdavkov v €, kód 41:
23 255
-Upravený limit normatívnych výdavkov, vrátane 5%-ného
navýšenia miezd a odvodov v €, kód 41 k 4.3.2013:
82 000
-zníženie normatívnych výdavkov o 5%-né navýšenie
miezd a odvodov v hodnote
-2 497
upravený limit normatívnych výdavkov bez
vlastných príjmov v €, kód 41
79 503
-zrušenie povinnosti vytvorenia rezervy v hodnote 4100 €
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
-100% hodnota zo skutočných vlastných príjmov,
podľa VZN č.7/2008, predpoklad:
11 000
zo 11000 € použiť 2000 € na opravu a údržbu a na nákup
metodického materiálu. Ostávajúca časť v hodnote 9000 €
slúži na uhradenie fixných výdavkov.
-Účelová dotácia na bežné výdavky v hodnote:
2 500
účelové dotácie zo štátneho rozpočtu -kód 111
- 5%-né navýšenie miezd a odvodov
2 497
- nenormatívne dotácie zo ŠR do výšky príjmov

č. 705/2013
uznesenie
k úprave rozpočtových limitov výdavkov a účelových dotácií na rok 2013 pre školské
zariadenia bez právnej subjektivity
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Úpravu rozpočtových limitov výdavkov a účelových dotácií na rok 2013 pre školské
zariadenia bez právnej subjektivity nasledovne:
a) Školská jedáleň, Školská 6, Kolárovo :
Schválený limit normatívnych výdavkov v €, kód 41:
z toho : vytvorenie rezervy v € : 0%
účelové dotácie z rozpočtu mesta (kód 41)
- zrušenie účelovej dotácie z RM na 5%-né
navýšenie miezd a odvodov v hodnote
- zrušenie účelovej dotácie na odchodné v hodnote
- účelová dotácia na bežné výdavky:
účelové dotácie zo štátneho rozpočtu (kód 111)
- 5%-né navýšenie miezd a odvodov
b) Školská jedáleň, Rábska 14, Kolárovo :
Schválený limit normatívnych výdavkov v €, kód 41:
úprava normatívnych výdavkov:
upravený limit normatívnych výdavkov v €, k 30.11.2013
z toho : vytvorenie rezervy v € : 0%
účelové dotácie z rozpočtu mesta (kód 41)
- účelová dotácia na bežné výdavky:
-zrušenie účelovej dotácie z RM na 5%-né
navýšenie miezd a odvodov v hodnote
účelové dotácie zo štátneho rozpočtu (kód 111)
- 5%-né navýšenie miezd a odvodov
c) Školská jedáleň, Lesná 8, Kolárovo :
Schválený limit normatívnych výdavkov v €, kód 41:
úprava normatívnych výdavkov:
upravený limit normatívnych výdavkov v €, kód 41:
z toho : vytvorenie rezervy v € : 5%
účelové dotácie z rozpočtu mesta (kód 41)
- účelová dotácia na bežné výdavky:
- účelová dotácia na organizačnú zmenu:
- účelová dotácia na jubilejné v hodnote
-zrušenie účelovej dotácie z RM na 5%-né
navýšenie miezd a odvodov v hodnote
účelové dotácie zo štátneho rozpočtu (kód 111)
- 5%-né navýšenie miezd a odvodov

65 442
0
-1 823
-1 045
2 511
1 962
32 749
4 107
36 856
0
8 596
-1 522
1 638

58 217
4 100
62 317
0
3 240
1 562
602
-1 957
2 115

B./ žiada primátora mesta
1. pripraviť projektový návrh za účelom zabezpečenia kapacity školských jedální
(ŠJ školská, ŠJ Rábska) v zmysle platných právnych predpisov za účelom ukončenia
obnovy do 31.8.2014
Termín: februárové zas. MsZ
č. 706/2013
uznesenie
k úprave normatívnych dotácií na rok 2013 pre školy a školské zariadenia mimo zriaďovacej
právomoci Mesta Kolárovo, pre zriaďovateľa Rímskokatolícka cirkev,
Trnavská arcidiecéza, Trnava
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Úpravu normatívnych dotácií na rok 2013 pre školy a školské zariadenia mimo
zriaďovacej právomoci Mesta Kolárovo, pre zriaďovateľa Rímskokatolícka cirkev,
Trnavská arcidiecéza, Trnava nasledovne:
a) Školská jedáleň (ŠJ) ako súčasť Cirkevného gymnázia Panny Márie s vyuč.jaz.maď. Nagyboldogasszony Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium, Brnenské nám. 15,
Kolárovo
schválená normatívna dotácia
pre deti od 6 do 15 rokov veku v €, kód 41 :
úprava normatívnej dotácie v €, kód 41:
upravená normatívna dotácia v €, k 30.11.2013:

9 641
2 271
11 912

schválená normatívna dotácia
pre deti od 3 do 6 rokov veku v €, kód 41:
úprava normatívnej dotácie v €, kód 41:
upravená normatívna dotácia v €, kód 41 k 30.11.2013:

4 273
831
5 104

- zrušenie účelovej dotácie z rozpočtu mesta na 5%-né
navýšenie miezd a odvodov v hodnote (kód 41)
účelové dotácie zo štátneho rozpočtu (kód 111)
- 5%-né navýšenie miezd a odvodov

-1 296
1270

b) Školský klub detí ako súčasť Cirkevnej základnej školy s materskou školou Panny
Márie s vyučovacím jazykom maďarským - Nagyboldogasszony Egyházi Alapiskola
és Óvoda, Brnenské nám. 15, Kolárovo
Schválená normatívna dotácia v €, kód 41 :
úprava normatívnej dotácie v €, kód 41:
upravená normatívna dotácia v €, kód 41 k 30.11.2013:
účelové dotácie zo štátneho rozpočtu (kód 111)
- 5%-né navýšenie miezd a odvodov

14 750
-2 661
12 089
826

c) Cirkevná základná škola s materskou školou Panny Márie s vyučovacím jazykom
maďarským – Nagyboldogasszony Egyházi Alapiskola és Óvoda, Brnenské námestie
15, Kolárovo, dotácia pre deti v materskej škole
Schválená normatívna dotácia v €, kód 41 :
17 507
úprava normatívnej dotácie v €, kód 41:
2 358
upravená normatívna dotácia v €, kód 41 k 30.11.2013:
19 865
účelové dotácie zo štátneho rozpočtu (kód 111)
- 5%-né navýšenie miezd a odvodov

815

č. 707/2013
uznesenie
k úprave rozpočtu príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo na rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. predložený návrh úpravy rozpočtu príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo na rok
2013
B./ schvaľuje
1. úpravu rozpočtu príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo na rok 2013, podľa
predloženého návrhu na 527.509,-€
č. 708/2013
uznesenie
k návrhu úpravy rozpočtu rozpočtovej organizácie ZPS a DS Kolárovo na rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. predložený návrh úpravy rozpočtu rozpočtovej organizácie ZPS a DS Kolárovo na rok
2013
B./ schvaľuje
1. úpravu rozpočtu rozpočtovej organizácie ZPS a DS Kolárovo na rok 2013 nasledovne:
a.) v časti Zariadenie pre seniorov: vlastné príjmy:
232.464,-€
štátna dotácia:
307.200,-€
č. 709/2013
uznesenie
k Správe HKM z NFK č. 7/2013 – kontrola hospodárenia a dodržania platných právnych
predpisov a noriem súvisiacich s činnosťou ZPS a DS Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu HKM o výsledku NFK č. 07/2013 – kontrola hospodárenia a dodržania platných
právnych predpisov a noriem súvisiacich s činnosťou ZPS a DS Kolárovo
č. 710/2013
uznesenie
Úprave rozpočtu mesta na r. 2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ berie na vedomie
1. predložený návrh úpravy rozpočtu mesta na rok 2013 ako rozpočtové opatrenie mesta
č. 5/2013
B./ schvaľuje
1. úpravu rozpočtu mesta na rok 2013 podľa predloženého návrhu ako rozpočtové opatrenie
č. 5/2013, v zmysle ktorej sa rozpočet príjmov a výdavkov upravuje zo sumy 7.817.464,-€
na sumu 7.843.953,-€ a v súlade s uzn. MsZ č. 700,701,702,703/2013
č. 711/2013
uznesenie
k Informatívnej správe o predloženej cenovej ponuke na Silvestrovský ohňostroj
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. organizovanie Silvestrovského ohňostroja na základe cenovej kalkulácie KolArms s.r.o.
Kolárovo v sume 2.600,-€
č. 712/2013
uznesenie
k návrhu VZN mesta Kolárovo č. 12/2013 o dani z nehnuteľností na rok 2014
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. návrh VZN mesta Kolárovo č. 12/2013 o dani z nehnuteľností na rok 2014 bol podľa § 6
ods. 3 zákona o obecnom zriadení vyvesený na úradnej tabuli mesta Kolárovo pred jeho
schválením dňa 15.11.2013
2. v rámci pripomienkového konania k návrhu VZN č. 12/2013 o dani z nehnuteľností na rok
2014 neboli podané žiadne pripomienky
B./ schvaľuje
1. VZN mesta Kolárovo č. 12/2013 o dani z nehnuteľností na rok 2014 podľa predloženého
návrhu
č. 713/2013
uznesenie
k návrhu VZN mesta Kolárovo č. 13/2013 o dani za psa na rok 2014
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. návrh VZN mesta Kolárovo č. 13/2013 o dani za psa na rok 2014 bol podľa § 6
ods. 3 zákona o obecnom zriadení vyvesený na úradnej tabuli mesta Kolárovo pred jeho
schválením dňa 15.11.2013
2. v rámci pripomienkového konania k návrhu VZN č. 13/2013 o dani za psa na rok
2014 neboli podané žiadne pripomienky
B./ schvaľuje
1. VZN mesta Kolárovo č. 13/2013 o dani za psa na rok 2014 podľa predloženého návrhu

č. 714/2013
uznesenie
k návrhu VZN mesta Kolárovo č. 14/2013 o dani za predajné automaty na rok 2014
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. návrh VZN mesta Kolárovo č. 14/2013 o dani za predajné automaty na rok 2014 bol podľa
§ 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení vyvesený na úradnej tabuli mesta Kolárovo pred
jeho schválením dňa 15.11.2013
2. v rámci pripomienkového konania k návrhu VZN č. 14/2013 o dani za predajné automaty
na rok 2014 neboli podané žiadne pripomienky
B./ schvaľuje
1. VZN mesta Kolárovo č. 14/2013 o dani za predajné automaty na rok 2014 podľa
predloženého návrhu
č. 715/2013
uznesenie
k návrhu VZN mesta Kolárovo č. 15/2013 o dani za nevýherné hracie automaty na rok 2014
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. návrh VZN mesta Kolárovo č. 15/2013 o dani za nevýherné hracie automaty na rok 2014
bol podľa § 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení vyvesený na úradnej tabuli mesta
Kolárovo pred jeho schválením dňa 15.11.2013
2. v rámci pripomienkového konania k návrhu VZN č. 15/2013 o dani za nevýherné automaty
na rok 2014 neboli podané žiadne pripomienky
B./ schvaľuje
1. VZN mesta Kolárovo č. 15/2013 o dani za nevýherné hracie automaty na rok 2014 podľa
predloženého návrhu
č. 716/2013
uznesenie
k návrhu VZN mesta Kolárovo č. 16/2013 o dani za ubytovanie na rok 2014
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. návrh VZN mesta Kolárovo č. 16/2013 o dani za ubytovanie na rok 2014
bol podľa § 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení vyvesený na úradnej tabuli mesta
Kolárovo pred jeho schválením dňa 15.11.2013
2. v rámci pripomienkového konania k návrhu VZN č. 16/2013 o dani za ubytovanie
na rok 2014 neboli podané žiadne pripomienky
B./ schvaľuje
1. VZN mesta Kolárovo č. 16/2013 o dani za ubytovanie na rok 2014 podľa predloženého
návrhu

č. 717/2013
uznesenie
k návrhu VZN mesta Kolárovo č. 17/2013 o poplatku na rok 2014
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. návrh VZN mesta Kolárovo č. 17/2013 o poplatku (za KO a DSO) na rok 2014
bol podľa § 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení vyvesený na úradnej tabuli mesta
Kolárovo pred jeho schválením dňa 15.11.2013
2. v rámci pripomienkového konania k návrhu VZN č. 17/2013 o poplatku na rok 2014
neboli podané žiadne pripomienky
B./ schvaľuje
1. VZN mesta Kolárovo č. 17/2013 o poplatku na rok 2014 podľa predloženého návrhu
č. 718/2013
uznesenie
k návrhu VZN mesta Kolárovo č. 18/2013 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
na rok 2014
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. návrh VZN mesta Kolárovo č. 18/2013 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
na rok 2014 bol podľa § 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení vyvesený na úradnej tabuli
mesta Kolárovo pred jeho schválením dňa 18.11.2013
2. v rámci pripomienkového konania k návrhu VZN č. 18/2013 o miestnej dani za užívanie
verejného priestranstva na rok 2014 bola podaná pripomienka poslancom p. Nagy
Alexandrom dňa 27.11.2013, ktorá bola podľa §6 ods. 6 zákona o obecnom zriadení
vyhodnotená dňa 28.11.2013 a predložená na zasadnutie MsZ dňa 02.12.2013
B./ schvaľuje
1. VZN mesta Kolárovo č. 18/2013 o dani o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
na rok 2014 podľa predloženého návrhu MsÚ
č. 719/2013
uznesenie
k návrhu na nákup izotermického vozidla na rozvoz stravy
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. nákup izotermického vozidla na rozvoz stravy, typ Dacia Dokker Van 1.6 benzín, od
dodávateľa: MAGNUM CO, s.r.o., so sídlom Vráble, Levická 1217, IČO: 36 519 707,
pobočka Nové Zámky, Komárňanská cesta 11/B, v hodnote: 12.960,-€ vrátane DPH,
s platbou na tretinky rozpísanými na tri roky, na základe vykonaného prieskumu trhu
vyhodnoteného dňa 18.11.2013

č. 720/2013
uznesenie
k Informatívnej správe o výsledku verejného obstarávania – čistenie Cigánskeho kanála
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky: Uskutočnenie stavebných prác
„Rekonštrukcia – čistenie Cigánskeho kanála“, na základe ktorého bola vyhodnotená ako
víťazná ponuka uchádzača: OSP DANUBIUS DS s.r.o., Šamorín, Bratislavská 37,
v hodnote 23.961,37 € spolu s DPH
B./ poveruje
1. primátora mesta podpísaním zmluvy o dielo na uskutočnenie stavebných prác
„Rekonštrukcia – čistenie Cigánskeho kanála“, s víťazným uchádzačom OSP DANUBIUS
DS s.r.o., Šamorín, Bratislavská 37, v hodnote vyčíslenej v predloženej ponuke, t.j.
23.961,37 € spolu s DPH
č. 721/2013
uznesenie
k návrhu kontrolnej činnosti HKM na obdobie I. polroka r. 2014
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Plán kontrolnej činnosti HKM na obdobie od 1.1.2014 do 30.6.2014
B./ poveruje
1. HKM na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na
obdobie od 01.01.2014 do 30.06.2014
č. 722/2013
uznesenie
k návrhu na zrušenie uznesenia MsZ č. 643/2013 B./1. – pozastavenie odvozu KO
na STKO N-14, a.s. Neded od 24.9.2013 až do odvolania
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ stiahlo z rokovania
1. návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 643/2013 B./1. – pozastavenie odvozu KO
na STKO N-14, a.s. Neded od 24.9.2013 až do odvolania
B./ odporúča primátorovi mesta
1. požiadať predsedu Predstavenstva STKO N-14., a.s. Neded, aby na prvé zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Kolárove v r. 2014 bola pripravená písomná správa o tom:
a.) aké konsolidačné opatrenia budú prijaté na úrovni Predstavenstva (Valného
zhromaždenia) STKO N-14, a.s. Neded, za účelom vylepšenia hospodárskeho výsledku,
podložené aj s ukazovateľmi už odsúhlaseného „Finančného plánu na rok 2014“
b.) akým spôsobom budú pristupovať akcionári v r. 2014 k zvyšovaniu objemu uloženého
odpadu na skládke Neded, ktoré fyzické alebo právnické osoby prichádzajú do úvahy
(ako cudzí dodávatelia odpadu) v r. 2014, pre potrebu naplnenia celoročného
plánovaného objemu skládky, za účelom docielenia aspoň vyrovnaného hospodárskeho
výsledku

c.) o cenotvorbe za tonu uloženého odpadu na r. 2014 vr. kritérií priznávania
zliav, o spôsobe použitia poplatku za uloženie odpadu v r. 2013 a v r. 2014 (plateného
pre obec Neded) v zmysle novelizovaného zákona, o možnosti zastupovania
akcionára – Mesta Kolárovo v Dozornej rade STKO N-14, a.s. Neded
Termín: do 31.01.2014
č. 723/2013
uznesenie
k žiadosti p. Pollák Ildikó, Vrbová 3122/38, Kolárovo o odpredaj pozemku na parc.č. 28520
v k.ú. Kolárovo v lokalite Čergov
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. zámer Mesta Kolárovo na priamy odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Kolárovo, ved. na
LV č. 4941, časť parcely reg. „C“s parc. č. 28520/2, parc. č. 28520/70,86,88 a 89 v k. ú.
Kolárovo v lokalite Čergov o výmere cca 1500-2000 m2 po odsúhlasení zmeny územného
plánu a po vypracovaní geometrického plánu, za cenu 20,-€/m2 na základe platnej
cenovej mapy mesta.
Výdavky spojené s vypracovaním geometrického plánu a so zmenou územného plánu hradí
kupujúci.
B./ žiada primátora mesta
1. vyzvať žiadateľku p. Pollák Ildikó, Vrbová 3122/38, Kolárovo na predloženie zastavovacej
štúdie , urbanistické začlenenie stavby do územia, architektonické riešenie stavby
a možnosti napojenia stavby na inžinierske siete
Termín: 16.12.2013
Zodpovedný: Ing. Mészáros Imrich
č. 724/2013
uznesenie
k žiadosti Západoslovenskej distribučnej a.s. Čulenova 6, Bratislava o odpredaj časti pozemku
parc.č. 28421/309 v k.ú. Kolárovo o výmere 10 m2
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. Mesto Kolárovo v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. § 9a) ods. 8e) zverejnilo svoj
zámer odpredaj časti pozemku parcely reg. „C“ s parcelným číslom 28421/309 v k. ú.
Kolárovo, ved. na LV č. 4941 o výmere 10 m2 – druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria na základe geometrického plánu č. 36539651-25/2013 zo dňa 19.09.2013
novovytvorený pozemok s parcelným číslom 28421/646 pod vybudovanou
transformačnou stanicou za cenu 15,- €/m2.
B./ schvaľuje
1. so súhlasom 18 poslancov, ktorí predstavujú viac ako trojpätinovú väčšinu všetkých
poslancov MsZ v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. § 9a) ods. 8e) – prevod majetku
mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa kvôli zlepšeniu a zabezpečeniu
bezporuchovej dodávky elektrickej energie obyvateľom v danej lokalite mesta – odpredaj
časti pozemku parcely reg. „C“ s parcelným číslom 28421/309 v k. ú. Kolárovo, ved. na
LV č. 4941 o výmere 10 m2 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria na základe
geometrického plánu č. 36539651-25/2013 zo dňa 19.09.2013 – vyhotoveného IVTER
s.r.o., Košická 9/1, Komárno, overeného Správou katastra Komárno dňa 03.10.2013 pod

číslom 801/13 novovytvorenú parcelu s č. 28421/646 – druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria pre Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava za cenu 15,€/m2 na základe platnej cenovej mapy mesta. Výdavky spojené s prevodom nehnuteľnosti
hradí kupujúci.
C./ ruší
1. uznesenie MsZ č. 222/2011-B/1 zo dňa 21.11.2011
č. 725/2013
uznesenie
k žiadosti Západoslovenskej distribučnej a.s. Čulenova 6, Bratislava o zmenu uznesenia MsZ
č. 602/2013 A./1
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. so súhlasom 16 poslancov, ktorí predstavujú nadpolovičnú väčšinu prítomných poslancov
v zmysle § 11 ods. 4 písm. a.) zákona č. 369/1990 Zb. podpísanie zmluvy o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena – zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k.ú. Kolárovo,
ved. na LV č. 4941 parc. reg. „C“ s parc.č. 28445/113 a 28451/633 v prospech spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s. za jednorázovú odplatu vo výške 900,-€, ktorá bude
uhradená po podpísaní zmluvy o zriadení vecného bremena. Rozloha zaťažených
pozemkov bude presne určená na základe vypracovaného geometrického plánu.
B./ ruší
1. uznesenie MsZ č. 602/2013-A/1 zo dňa 24.06.2013
č. 726/2013
uznesenie
k návrhu na uzatvorenie nájomných zmlúv pre súčasných nájomníkov na Ul. Radnótiho a na
Kostolnom nám.
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. uzatvorenie nájomnej zmluvy so Spevákovou Margitou a druhom Szabó Ladislavom
bytom Kolárovo, Radnótiho 40/6,od 01.01.2014 do 31.12.2014 , v zmysle zásad nakladania
s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa – trvanie nájomného
pomeru.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
2. uzatvorenie nájomnej zmluvy so Spevákovou Denisou a Spevák Petrom, bytom Kolárovo,
Radnótiho 40/11, od 01.01.2014 do 31.12.2014 , v zmysle zásad nakladania s majetkom
mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa – trvanie nájomného pomeru.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
3. uzatvorenie nájomnej zmluvy s Horváth Ladislavom a manž. Rozáliou, bytom Kolárovo,
Radnótiho 42/5, od 01.01.2014 do 31.12. 2014 , v zmysle zásad nakladania s majetkom
mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa – trvanie nájomného pomeru.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

4. uzatvorenie nájomnej zmluvy s Németh Tomášom a Petrou Lelkešovou, bytom Kolárovo,
Kostolné nám. 7A/4, na obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014 v zmysle zásad nakladania
a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa,
žiadatelia užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a spĺňajú kritériá
uvedené v § 4 VZN č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú zložiť finančnú
záruku vo výške 1 mesačného čistého nájomného.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
č. 727/2013
uznesenie
k prideleniu nájomného bytu a uzatvorenie nájomnej zmluvy na Ul. Radnótiho
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. pridelenie nájomného bytu a uzatvorenie nájomnej zmluvy, formou priameho prenájmu s
Zsoltom Kováčom a manž. Brigitou, bytom Kolárovo, Veľký Ostrov č. 181, na 1- izbový
nájomný byt na Radnótiho 40/4 od 03.12.2013 do 30.11.2014
č. 728/2013
uznesenie
k návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy so Slovenským rybárskym zväzom – MO, Mostová
4, Kolárovo na prenájom pozemku s parc.č. 28520/4, za účelom športového rybolovu
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ konštatuje, že
1. Mesto Kolárovo zverejnilo zámer na prenájom nehnuteľnosti v k.ú. Kolárovo, ved. na LV
č. 4941, reg. „C KN“:
- pozemok s parc.č. 28520/4 – druh pozemku vodná plocha o výmere 17 522 m2 – prípad
hodný osobitného zreteľa – na úradnej tabuli mesta a na webovej stránke Mesta Kolárovo.
Na zverejnený zámer podal žiadosť dňa 21.11.2013 doterajší nájomca: Slovenský
rybársky zväz – Miestna organizácia so sídlom, Kolárovo, ul. Mostová č. 4 za účelom
športového rybolovu.
B./ schvaľuje
1. so súhlasom 14 poslancov, ktorí predstavujú viac ako trojpätinovú väčšinu všetkých
poslancov MsZ uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom vodnej plochy na parc.č.
28520/4 vo výmere 17 522 m2, ved. na LV č. 4941 v reg. „C KN“ so Slovenským
rybárskym zväzom – Miestna organizácia so sídlom v Kolárove, ul. Mostová č. 4, na dobu
15 rokov odo dňa 1.1.2014 do 31.12.2028 za ročné nájomné 1,-€ v súlade s § 9a, ods. 9,
písm. c./ zákona č. 138/1991 Zb., ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko sa jedná
o verejne prospešný účel: ochrana rybárskeho revíru, zarybňovanie a športový rybolov
č. 729/2013
uznesenie
k návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy za dočasné užívanie časti pozemku mesta parc.č.
28455/628 s p. Tóth Ladislavom, bytom Kolárovo, Ul. harcsová 53, za účelom skladovania
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ konštatuje, že
1. Mesto Kolárovo zverejnilo zámer na prenájom nehnuteľnosti v k.ú. Kolárovo, ved. na LV

č. 4941, reg. „C KN“
- časť z pozemku s parc.č. 28455/628 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 990 m2
na úradnej tabuli mesta a na webovej stránke Mesta Kolárovo.
Na zverejnený zámer podal žiadosť dňa 20.11.2013 doterajší nájomca Tóth Ladislav, bytom
Kolárovo, ul. Harcsová č. 53, za účelom užívania uvedeného pozemku ako prístupovú
komunikáciu a skladovaciu plochu. Menovaný ponúkol ročné nájomné 657,24 €
B./ schvaľuje
1. uzatvorenie nájomnej zmluvy s p. Tóth Ladislavom, bytom Kolárovo, ul. Harcsová č. 53 na
prenájom pozemku mesta v k.ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941, reg. „C KN“ – časť
z pozemku s parc.č. 28455/628 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 990
m2 na dobu určitú, t.j. od 1.1.2014 do 31.12.2014 za ročné nájomné 657,24 €
č. 730/2013
uznesenie
k návrhu na zrušenie uznesenia MsZ č. 160/2011/A./1. k zákazu vyplácania odmien,
zo dňa 22.8.2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ ruší
1. uznesenie MsZ č. 160/2011/A./1. k zákazu vyplácania odmien, zo dňa 22.8.2011
B./ žiada
1. štatutárnych zástupcov rozpočtových a príspevkových organizácií mesta Kolárovo
predložiť úpravu rozpočtu – preskupenie finančných prostriedkov v rámci rozpočtu
Termín: 16.12.2013 – dec. zas. MsZ
č. 731/2013
uznesenie
k žiadosti p. Molnár Tibora, Podhajská 53, Kolárovo o prenájom nebytového priestoru
na Ul. novozámockej 13, Kolárovo, parc.č. 2535/72 o výmere 16 m2
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Prenájom nebytového priestoru - sklad vo výmere 16 m2, ktorý sa nachádza na parc. č.
2536/72 na Ul. novozámockej 13. v bývalom areáli DP Globál, Kolárovo, pre Tibora
Molnára, Podhájska 53, Kolárovo, za účelom skladovania tovaru za ročné nájomné 26,56
€/m2 s účinnosťou od 01.12. 2013 na dobu neurčitú. Uvedený prenájom MsZ schvaľuje
formou priameho prenájmu.
č. 732/2013
uznesenie
k žiadosti Sjáli Consulting s.r.o. so sídlom Družstevná 8, Komárno o prenájom 1 m2 plochy
v budove Zdravotného strediska na Brnenskom nám. v Kolárove,
za účelom umiestnenia automatu
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Prenájom nebytového priestoru pre Sjali Consulting, s.r.o. Družstevná 8, 945 01 Komárno
za účelom umiestnenia a prevádzkovania nápojového automatu nealkoholických nápojov
v budove Zdravotného strediska Kolárovo vo výmere 1 m2 na dobu neurčitú od 01. 12.
2013 za mesačné nájomné vo výške 15,-€/m2.

č. 733/2013
uznesenie
k dočasnému prevádzkovaniu školského autobusu smerom Kolárovo-Pačérok-Kráľka
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ stiahla z rokovania
1. dočasné prevádzkovanie školského autobusu smerom Kolárovo-Pačérok-Kráľka na dobu
určitú od 1.1.2014 do 31.3.2014
č. 734/2013
uznesenie
k odvolaniu p. Visnyei Alexandra z funkcie člena odbornej komisie PO a OŽP
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ odvoláva
1. p. Visnyei Alexandra z funkcie člena odbornej komisie povodňovej ochrany a ochrany
životného prostredia dňom 2.12.2013
č. 735/2013
uznesenie
k odvolaniu PaedDr. Bc. László Kulicha, riaditeľa Zariadenia pre seniorov a Denný stacionár
946 03 Kolárovo, Ul. partizánska č. 15-17
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. tajné hlasovanie poslancov Mestského zastupiteľstva v Kolárove o odvolaní PaedDr. Bc.
László Kulicha z funkcie riaditeľa organizácie Zariadenie pre seniorov a Denný stacionár
Kolárovo
2. členov volebnej komisie v nasledovnom zložení:
p Alexander Nagy, p. Zoltán Kögler a Ing. Mgr. Tibor Forró
B./ odvoláva
1. PaedDr. Bc. László Kulicha z funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov a Denný stacionár,
946 03 Kolárovo Ul. partizánska č. 15-17 počnúc dňom 2.12.2013
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