Uznesenie
z prípravného zasadnutia Mestskej rady v Kolárove dňa 13.1.2015
č. 1/2015
uznesenie
k programu januárového zasadnutia MsR a MsZ
Mestská rada v Kolárove
A./ schvaľuje
1. program 1. zasadnutia mestskej rady dňa 21.1.2015 (streda) so začiatkom o 13,00 hod.
v malej zasadačke MsÚ a program 2. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 26.1.2015
(pondelok) so začiatkom o 14,00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice (len MsZ)
3. Kontrola plnenia uznesení a vyhodnotenie interpelácií poslancov (len MsZ)
4. Materiály v oblasti školstva:
a.) Návrh VZN č.1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, na
dieťa MŠ a školských zariadení na rok 2015 (normatívy v rámci originálnej pôsobnosti
mesta) (zákon 596/2003 Z.z. §6 ods. 12)
Predkladá : Ing. Margita Gőghová
b.) Vyhlásenie výberového konania na post riaditeľa Centra voľného času Szabadidőközpont, Mostová 2, Kolárovo
Predkladá: Ing. Margita Gőghová
5. Návrh pracovného harmonogramu a náplne rokovaní mestskej rady a mestského
zastupiteľstva na rok 2015
Predkladá: Árpád Horváth, primátor mesta
Prerokovať: vo frakciách poslancov
6. Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Kolárove
predkladá Ing. Beáta Koczkás
Prerokovať: vo frakciách poslancov
7. Návrh Zásad odmeňovania poslancov, volených a menovaných funkcionárov Mestského
zastupiteľstva v Kolárove
Predkladá: Ing. Beáta Koczkás
Prerokovať: vo frakciách poslancov
8. Voľba členov jednotlivých odborných komisii MsZ a návrh na náplň práce odborných
komisií pri MsZ v Kolárove
Predkladajú: predsedovia odborných komisií
9. Návrh Štatútu Zboru pre občianske záležitosti pri MsZ v Kolárove na obdobie
2015-2018
Predkladá: Ing. Beáta Koczkás
10. a.) Správa HKM o vykonaných kontrolách v II. polroku 2014
b.)Plán kontrolnej činnosti HKM na I. polrok 2015
Predkladá: Ing. Éva Tóth, HKM
11. Návrh na predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Kolárovo
Predkladá: Ing. Imrich Mészáros
12. Informácia o organizačnom zabezpečení referenda konaného dňa 7.2.2015
Predkladá: Árpád Horváth, primátor města

13. Informatívna správa o podaných žiadostiach o nenávratný finančný príspevok
Predkladá: Árpád Horváth, primátor mesta
14. a.) Protokolárne odovzdanie dlhodobého hmotného majetku mesta „Dodávka a montáž PVC
okien a prísl. v počte 65 ks“ do správy rozpočtovej organizácie „Základná škola F.
Rákócziho II. s VJM, V. Palkovicha 3, Kolárovo dňom 1.1.2015
b.) Protokolárne odovzdanie dlhodobého hmotného majetku mesta „Dodávka a montáž PVC
okien a príslušenstva“ do správy rozpočtovej organizácie „Materská škola s VJM, Brnenské
nám. 16, Kolárovo dňom 1.1.2015
Predkladá: Ladislav Halász
15. Majetkovoprávne podania
a.) BENEFICUS, spol. s.r.o., Ul. budovateľská 35, 946 03 Kolárovo – žiadosť o odpredaj
časti pozemku parc.č. 824/2 – ostatná plocha o výmere 74 m2 v k.ú. Kolárovo, ved. na
LV č. 74 m2 v k.ú. Kolárovo, ved. na LV č.
b.) Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava – žiadosť o uzatvorenie
Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na časť parc. č. 28520/23
c.) Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava – žiadosť o zriadenie
vecného bremena v rámci pripravovanej stavby KO Kolárovo MLYN-VNK v k.ú.
Kolárovo parc.č. 28451/743,356,742,633
d.) Návrh na uzatvorenie zmluvy medzi Mestom Kolárovo a Tóth Ladislavom, bytom
Kolárovo, Ul. harcsová 53, na prenájom pozemku mesta – časť z pozemku parc.č.
28455/628 – druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Predkladá: Ladislav Halász
16. Rôzne
a.) Žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv v nájomných bytoch mesta
Predkladá: Ing. Beáta Koczkás
b.) Gabriel Szabó, Staničná 17, 946 03 Kolárovo – žiadosť o výpožičku (bezplatné
užívanie) verejného priestranstva /predĺženie doby výpožičky/, časť parc. č. 857/81 pri
reštaurácii Caretta
c.) Ladislav Kulich, Pražské nám. 17, 946 03 Kolárovo – žiadosť o výpožičku (bezplatné
užívanie) verejného priestranstva /predĺženie zmluvy/, časť parc. č. 28455/611 na Ul.
dolnej – pri stánku na predaj zmrzliny
body b.), c.) predkladá: Ing. Imrich Mészáros
d.) Yogi Investment, spol. s.r.o., Hlavná 157, 946 19 Trávnik – žiadosť o prenájom
nebytových priestorov v AB na Kostolnom nám. 32 na kancelárske účely
Predkladá: Ladislav Halász
e.) Informatívna správa o vypísaní verejného obstarávania na nákup služobného vozidla pre
príspevkovú organizáciu Gúta Service Kolárovo
Predkladá: Árpád Horváth, primátor
17. Dopyty poslancov, interpelácie a vysvetlenia (len MsZ)
18. Návrh na uznesenie (len MsZ)
19. Záver

Árpád H o r v á t h
primátor mesta

