Uznesenie
z 31. zasadnutia Mestskej rady v Kolárove dňa 30.01.2014
č. 716/2014
uznesenie
k návrhu VZN mesta Kolárovo č. 2/2014 o vymedzení miest na vylepovanie volebných
plagátov pri voľbách prezidenta Slovenskej republiky
Mestská rada v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. návrh VZN mesta Kolárovo č. 2/2014 o vymedzení miest na vylepovanie volebných
plagátov pri voľbách prezidenta Slovenskej republiky bol podľa § 6 ods. 3 zákona
o obecnom zriadení vyvesený na úradnej tabuli mesta Kolárovo pred jeho schválením dňa
17.1.2014
2. v rámci pripomienkového konania k návrhu VZN č. 2/2014 o vymedzení miest na
vylepovanie volebných plagátov k voľbám prezidenta SR neboli podané žiadne
pripomienky
B./ odporúča MsZ schváliť
1. VZN mesta Kolárovo č. 2/2014 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov pri
voľbách prezidenta Slovenskej republiky podľa predloženého návrhu
č. 717/2014
uznesenie
k Informatívnej správe MsÚ o zabezpečení voľby prezidenta SR dňa 15.03.2014
Mestská rada v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu MsÚ o zabezpečení voľby prezidenta SR dňa 15.3.2014
B./ odporúča MsZ schváliť
1. Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia voľby prezidenta SR dňa 15.3.2014
2.Volebné okrsky a volebné miestnosti v súvislosti s voľbou prezidenta SR konanou dňa
15.3.2014 nasledovne:
Okrsok
Volebná miestnosť
číslo
1
Čárda na Veľkom Ostrove
2
Spol.miestnosť PD
Veľká Gúta
3
Reštaurácia Zlatý Klas

4

Klub dôchodcov Ul.dlhá 29

5

Centrum voľného času
Mostová ul. 2

Ulice
Veľký Ostrov
Pačérok, Veľká Gúta
Bratislavská, Částa 1-55, Horný rad,
Horná, Jánošíkova, Jes.nábrežie, Jókaiho,
Krátka, Lipová, Ľ.Podjavorinskej, Malinová,
Malodunajská, Poľovnícka, Rad Puruk,
Sládkovičova, Agátová
Kostolné nám., Mlynská, Vrbová, Studená
strana, Práce, Hlboká, Hlavná,
Harcsová, Poľná, Dlhá
Štúrova, Víťazstva, Remeselnícka, Pražské
nám., Petőfiho rad, Partizánska, Obrancov
mieru, Mostová

6

7
8

9

10

Mestské kultúrne stredisko
Kostolné nám.4

Staničná, Budovateľská, Částa 56-90,
I.Madácha, Kossúthova, Kráľka,
Os.Reviczkého, Priem.areál, Rábska
Športová, Železničný rad, Sv.Anny,
Trávnická, V.Palkovicha, Slovenská,
Mestský úrad, Kostolné
Bočná, Brnenské nám., Nová, Školská, Tržná,
nám. 1
obyvatelia bez adresy
Špeciálna ZŠ Lesná ul. 9
Krajná, Sláviková, Rybárska, Ružová,
Podhájska, Okt.námestie, Mierová, Lesná,
Jazerná, Gy.Klapku, A.Bernoláka,
M.R.Štefánika,
ZŠ s VJM F.Rákócziho II.
Orechová, Kollárova, Záhradnícka, Slobody,
na ul. Palkovicha 3
Šafárikova, Radnótiho, Kvetná,
Komárňanská, Česká, Dolná,
L.Novomeského, Krížna,
Miestnosť vedľa bývalého hostinca Jilemníckeho, Trnavská, Topoľová,
na Os. Dankó Pistu
Švermova, Slnková, Rovná, Roľnícka,
Považská, Osada Dankó P., Mládežnícka,
Hviezdoslavova, Dunajská, Banícka,
Východná, Novozámocká

č. 718/2014
uznesenie
k Návrhu podmienok a kritérií výberového konania na post riaditeľa ZPS a DS Kolárovo
Mestská rada v Kolárove
A./ odporúča MsZ schváliť
1. Kritériá výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa ZPS a DS podľa predloženého
návrhu s nasledovným doplnením:
1. I. Kvalifikačné predpoklady: a.) „vysokoškolské vzdelanie II. stupňa získané
v študijnom programe z niektorých nasledovných študijných programov: sociálna práca,
sociálna pedagogika, pedagogika, ekonomika, verejné zdravotníctvo“
2. IV. Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania
bod c.) motivačný list nahradiť „Návrh koncepcie riadenia a rozvoja organizácie
ZPS a DS Kolárovo“
2. Nasledovných členov výberovej komisie:
Árpád Horváth, Ing. Bc. Iveta Némethová, Ing. Tóth Éva , MUDr. Viola Miklós, Erzsébet
Domján, Vojtech Bajcsi, a Bc. Adriana Tóthová
č. 719/2014
uznesenie
k Návrhu na prevod dlhodobého hmotného majetku „Rekonštrukcia a hydroizolácia strechy
MsKS Kolárovo“ v obstarávacej hodnote 3.014,88 € dňom 01.01.2014 na dobu neurčitú do
správy príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Kolárovo, Kostolné námestie č. 4
Mestská rada v Kolárove
A./ odporúča MsZ schváliť
1. prevod dlhodobého hmotného majetku mesta „Rekonštrukcia a hydroizolácia strechy
MsKS Kolárovo“ do správy príspevkovej organizácie „Mestské kultúrne stredisko

Kolárovo, Kostolné námestie č. 4“ bezodplatne dňom 01.01.2014 na dobu neurčitú
v obstarávacej hodnote 3.014,88 €
č. 720/2014
uznesenie
k Informatívnej správe o priebehu IX. vianočných trhov a o usporiadaní
silvestrovského ohňostroja
Mestská rada v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o priebehu IX. vianočných trhov a o usporiadaní silvestrovského
ohňostroja
č. 721/2014
uznesenie
k návrhu VZN mesta Kolárovo č. 3/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 17/2012
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kolárovo
Mestská rada v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. návrh VZN mesta Kolárovo č. 3/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 17/2012
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kolárovo bol podľa § 6 ods. 3 zákona o obecnom
zriadení vyvesený na úradnej tabuli mesta Kolárovo pred jeho schválením dňa 17.01.2014
2. v rámci pripomienkového konania k návrhu VZN č. 3/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 17/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kolárovo neboli podané žiadne
pripomienky
B./ odporúča MsZ schváliť
1. VZN mesta Kolárovo č. 3/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 17/2012 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu mesta Kolárovo podľa predloženého návrhu,
2. zvýšenie peňažnej sumy dotácií o 10.200,-€ na r. 2014 riešiť preskupením výdavkov
oddielu 0640 Verejné osvetlenie – spotreba elektrickej energie
č. 722/2014
uznesenie
k Harmonogramu športových podujatí na území mesta v r. 2014
Mestská rada v Kolárove
A./ odporúča MsZ schváliť
1. harmonogram športových podujatí na území mesta v r. 2014
2. rozdelenie finančnej čiastky 600,-€, vyčlenenej z rozpočtu Mesta Kolárovo – kap.
637002..41 – na športové podujatia organizované Mestom Kolárovo, schválenej na rok
2014, v súlade s uznesením č. 2/2014 komisie športu a výchovy mládeže zo dňa
21.01.2014 nasledovne:
Názov podujatia:
Navrhovaná suma:
1. Vyhodnotenie najúspešnejších športovcov
- družstiev za rok 2013
400,-€
2. Jesenný športový deň mesta Kolárovo
100,-€
3. Plážový volejbal
50,-€
4. Talenty, pripravme sa spolu!
50,-€
Podpora rozvoja mladých talentovaných domácich športovcov
Spolu:
600,-€

č. 723/2014
uznesenie
k Harmonogramu kultúrnych podujatí na území mesta v r. 2014
Mestská rada v Kolárove
A./ odporúča MsZ schváliť
1. prerozdelenie finančnej sumy schválenej na kultúrne podujatia v roku 2014 v čiastke
30.000,-€
Názov podujatia:
Navrhovaná suma:
1. Spomienka na obete bojov pri Done
70,-€
2. Oslavy 15. marca
100,-€
3. Deň učiteľov
2000,-€
4. Občianske večery
500,-€
5. Deň poézie
400,-€
6. Stavanie májky
200,-€
7. Deň víťazstva nad fašizmom
60,-€
8. Deň národnej spolupatričnosti
100,-€
9. Sviatok sv. Cyrila a Metóda
660,-€
10. 30. Kolárovský jarmok
19150,-€
11. Sviatok sv. Štefana
660,-€
12. SNP
100,-€
13. Kolárovské divadelné a kultúrne dni
2000,-€
14. Vianočné trhy
1000,-€
15. Ohňostroj
3000,-€
Spolu:
30000,-€
č. 724/2014
uznesenie
k návrhu pracovného harmonogramu a náplne rokovaní MsR a MsZ v r. 2014
Mestská rada v Kolárove
A./ odporúča MsZ schváliť
1. pracovný harmonogram a náplň rokovaní zasadnutí Mestskej rady a Mestského
zastupiteľstva v Kolárove v roku 2014 podľa predloženého návrhu
č. 725/2014
uznesenie
k Stanovisku HKM k úverovej zmluve – financovanie nákupu úžitkového motorového vozidla
Dacia Dokker Van 1.6 benzín
Mestská rada v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Stanovisko HKM k úverovej zmluve – financovanie nákupu úžitkového motorového
vozidla Dacia Dokker Van 1.6 benzín

č. 726/2014
uznesenie
k Správe HKM o výsledku NFK č. 5,6,8/2013
Mestská rada v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu HKM o výsledku NFK č. 05/2013 – kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok
2012
2. Správu HKM o výsledku NFK č. 06/2013 – kontrola zadávania zákaziek s nízkymi
hodnotami v Gúta Service
3. Správu HKM o výsledku NFK č. 08/2013 – kontrola prijatých opatrení na odstránenie
nedostatkov zistených pri kontrolách v predchádzajúcom období roka 2012
č. 727/2014
uznesenie
k Správe o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za r. 2013
Mestská rada v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o kontrolnej činnosti HKM za rok 2013
č 728/2014
uznesenie
k Informatívnej správe „Prepojenie vodovodu na Jesenské nábrežie“
Mestská rada v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. ústnu informatívnu správu o akcii „Prepojenie vodovodu na Jesenské nábrežie“
a o možnosti riešenia predmetnej investičnej akcie
B./ odporúča MsZ požiadať
1. primátora mesta o zabezpečenie verejného obstarávania na dodávku materiálu PEDN80
2. primátora mesta o zahájenie rokovania so spoločnosťou ZVaK a.s. o možnosti spoločného
financovania investičnej akcie „Prepojenie vodovodu na Jesenské nábrežie“
3. primátora mesta o predloženie komplexného materiálu na prerokovanie s mestským
zastupiteľstvom na najbližšie zasadnutie MsZ
č 729/2014
uznesenie
k Informatívnej správe o vyhodnotení cenovej ponuky na drvenie stavebnej sute
v areáli Gúta Service Kolárovo
Mestská rada v Kolárove
A./ odporúča MsZ schváliť
1. na základe vykonaného verejného obstarávania vyhodnoteného dňa 21.01.2014,
uzatvorenie Zmluvy o dielo na drvenie stavebnej sute v areáli Gúta Service Kolárovo,
a následné vybudovanie spevnenej plochy v lokalite zóny Juh, s termínom dodania v roku
2014, so zhotoviteľom GUTTE spol. s.r.o., so sídlom Kolárovo, Vrbová 13, IČO
34 113 100, v čiastke max. do 20.0000,-€ spolu s DPH
2. vykrytie finančnej čiastky (max. do 20.000,-€) zo schváleného úverového rámca mesta
Kolárovo: Vybudovanie miestnej komunikácie do zóny Juh

č. 730/2014
uznesenie
k Informatívnej správe o stave pripravenosti projektu „Región Kolárovo – Odvedenie, čistenie
odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou, podaného akciovou spoločnosťou
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
Mestská rada v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o stave pripravenosti projektu „Región Kolárovo – Odvedenie,
čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou, podaného akciovou spoločnosťou
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
č. 731/2014
uznesenie
k Cenovej mape mesta Kolárovo na I. polrok 2014
Mestská rada v Kolárove
A./ odporúča MsZ schváliť
1.) cenovú mapu pozemkov určených na výstavbu bytov a rodinných domov a pre investičnú
výstavbu v zastavanej časti mesta a mestských častiach nasledovne:
I. cenová mapa pozemkov určených na výstavbu bytov a rodinných domov pre investičnú
výstavbu v zastavanej časti mesta a mestských častiach:
- lokalita č. 1 (centrálna mestská zóna)
30,00 €/m2
- lokalita č. 2, č. 3
15,00 €/m2
- lokalita č. 4 (osada Dankó Pištu)
7,00 €/m2
- lokalita č. 5 (zóna juh)
- lokalita Bi1, Bi2/2
(rodinné domy)
20,00 €/m2
- lokalita Bh1 (obytné domy)
50,00 €/m2
- lokalita č. 6, č. 7
8,00 €/m2
9,00 €/m2
- lokalita č. 8 (Mrchovisko)
- lokalita č. 9 (rekreačná časť Čergov)
20,00 €/m2
- všetky pozemky, nachádzajúce sa
v lokalitách, určených územným plánom
mesta na zástavbu rodinnými domami
10,00 €/m2
- intravilán Veľký Ostrov, ďalej
Veľká Gúta – Örtény
6,50 €/m2
- extravilán a všetky pozemky, ktoré nie je
možné zaradiť do vyššie uvedených lokalít
5,00 €/m2
Uvedené lokality sú určené v súlade so schváleným územným plánom mesta Kolárovo.
II.

Určenie predajnej ceny pozemkov v súvislosti s dodatočnou legalizáciou užívacieho
vzťahu:
- v centrálnej mestskej zóne
5,00 €/m2
- ostatné územie zastavanej časti
5,00 €/m2
- v mestských častiach (extravilán)
5,00 €/m2

B./ odporúča MsZ zrušiť
1. cenovú mapu pozemkov v majetku mesta schválenú uznesením MsZ č. 601/2013-A/1
zo dňa 24.06.2013
č. 732/2014
uznesenie
k žiadosti p. Szabó Imricha a manž., bytom Kolárovo, Malinová 2, o odpredaj pozemku
parc.č. 258/4 v k.ú. Kolárovo o výmere 30 m2
Mestská rada v Kolárove
A./ odporúča MsZ schváliť
1. so súhlasom ..... poslancov, ktorí predstavujú nadpolovičnú väčšinu prítomných poslancov
v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a) ods. 8b) – pozemok zastavaný
stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou – predaj pozemku parcely
reg. „C“ s parcelným číslom 258/4 – druh pozemku ostatné plochy o výmere 30 m2
v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 za cenu 5,- €/m2 v zmysle platnej cenovej mapy
mesta (dodatočná legalizácia užívacieho vzťahu) pre:
- Imrich Szabó a manž. Margita Szabóová, bytom Kolárovo, Ul. malinová č. 2512/2
Výdavky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradia kupujúci.
č. 733/2014
uznesenie
k uzatvoreniu nájomných zmlúv pre súčasných nájomníkov v nájomných bytoch mesta
na Osade Dankó Pistu, Kolárovo
Mestská rada v Kolárove
A./ odporúča MsZ schváliť
1. uzatvorenie nájomnej zmluvy so Sztojka Zsoltom a Magdalénou Sztojkovou, bytom
Kolárovo, Osada Danko Pistu 71/1, od 01.03.2014 do 28.02.2015 , v zmysle zásad
nakladania s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa – trvanie
nájomného pomeru s podmienkou, uhradenia pozdĺžnosti voči mestu najneskôr do
03.02.2014.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
2. uzatvorenie nájomnej zmluvy s Törökovou Martinou a druhom Lévai Róbertom, bytom
Kolárovo, Osada Danko Pistu 71/9, od 01.03.2014 do 28.02.2015 , 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.

č. 734/2014
uznesenie
k uzatvoreniu nájomných zmlúv pre súčasných nájomníkov v nájomných bytoch mesta
na Ul. Radnótiho a na Ul. školskej Kolárovo
Mestská rada v Kolárove
A./ odporúča MsZ schváliť
1. uzatvorenie nájomnej zmluvy Farkas Matejom, bytom Kolárovo, Radnótiho 42/6,
od 01.02.2014 do 28.02. 2015 , 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 s Lakatoš Marianom, bytom Kolárovo, Radnótiho 42/11
od 01.03.2014 do 28.02. 2015 , v zmysle zásad nakladania s majetkom mesta Kolárovo čl.
20 hodným osobitného zreteľa – trvanie nájomného pomeru.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
3. uzatvorenie nájomnej zmluvy s Kováčovou Gabrielou, bytom Kolárovo, Radnótiho 40/2,
od 01.03.2014 do 28.02. 2015 , 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 Csernava Štefanom, bytom Kolárovo, Školská 16/20, na
obdobie od 01.02.2014 do 31.01.2015 v zmysle zásad nakladania a hospodárenia s
majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa, žiadateľ užíva byt formou
nájmu, s podmienkou, uhradenia pozdĺžnosti voči mestu najneskôr do 03.02.2014 a nebude
mať záväzky voči mestu a spĺňa kritériá uvedené v § 4 VZN č. 8/2012. Pri obnovení
nájomnej zmluvy má zložiť finančnú záruku vo výške 1 mesačného čistého nájomného.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
č. 735/2014
uznesenie
k uzatvoreniu nájomných zmlúv pre súčasných nájomníkov v nájomných bytoch mesta
na Ul. remeselníckej Kolárovo
Mestská rada v Kolárove
A./ odporúča MsZ schváliť
1. uzatvorenie nájomnej zmluvy s Ferenczi Kornélom a družkou Visnyeiovou Csillou, bytom
Kolárovo, Remeselnícka 21/10, na obdobie od 01.02.2014 do 31.01.2015 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
2. uzatvorenie nájomnej zmluvy s Ďurčo Jozefom a manž. Ildikó, bytom Kolárovo,
Remeselnícka 21/9, na obdobie od 01.03.2014 do 28.02.2015 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 9
mesačného čistého nájomného.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
č. 736/2014
uznesenie
k prideleniu nájomných bytov mesta a k uzatvoreniu nájomných zmlúv
Mestská rada v Kolárove
A./ odporúča MsZ schváliť
1. pridelenie nájomného bytu a uzatvorenie nájomnej zmluvy, formou priameho prenájmu s
Csente Tiborom, bytom Kolárovo, na 1- izbový nájomný byt na Radnótiho 40/3 od
01.02.2014 do 31.01.2015
2.Pridelenie nájomného bytu a uzatvorenie nájomnej zmluvy, formou priameho prenájmu s
Kováč Júliusom a družkou Balázsová Anikó, bytom Kolárovo, Osada Dankó Pistu č.79, na
1- izbový nájomný byt na Radnótiho 42/10 od 01.02.2014 do 31.01.2015
3. pridedelenie nájomného bytu a uzatvorenie nájomnej zmluvy formou priameho prenájmu s
Szulcsányiovou Mariannou a druhom Madari Norbertom, bytom Kolárovo, Rábska 2747/8,
na 2- izbový nájomný byt na Ružová 20/1, od 01.02.2014 do 31.01.2015 v prípade
zaplatenia zábezpeky podľa VZN č.8/2012 účinný od 20.10.2012, § 8 bod 5., vo výške 9
mesačných splátok nájomného.
4. pridelenie nájomného bytu a uzatvorenie nájomnej zmluvy formou priameho prenájmu s
Martinou Őszi Jezsó a manž. Tomášom Őszim, bytom Kolárovo, Bočná 2/13, na 3- izbový
nájomný byt na Remeselnícka 21/12, od 01.02.2014 do 31.01.2015 v prípade zaplatenia
zábezpeky podľa VZN č.8/2012 účinný od 20.10.2012, § 8 bod 5., vo výške 9 mesačných
splátok nájomného.
5. pridelenie nájomného bytu a uzatvorenie nájomnej zmluvy formou priameho prenájmu s
Štefanom Kolocsicsom a manž. Zuzanou, bytom Kolárovo, Školská 15, na 3- izbový
nájomný byt na Kostolné nám. 7A/9, od 01.02.2014 do 31.01.2015 v prípade zaplatenia
zábezpeky podľa VZN č.8/2012 účinný od 20.10.2012, § 8 bod 5., vo výške 9 mesačných
splátok nájomného.
č. 737/2014
uznesenie
k rozšíreniu predmetu podnikania spoločnosti Gúta TV s.r.o. Kolárovo
Mestská rada v Kolárove
A./ odporúča MsZ schváliť
1. rozšírenie predmetu podnikania spoločnosti Gúta TV s.r.o., Kostolné nám. 32, Kolárovo
o vydavateľskú činnosť číslo označenia 23.3 – vydávanie novín a časopisov – periodických
a neperiodických publikácií

Árpád H o r v á t h
primátor mesta

