Uznesenie
z prípravného zasadnutia Mestskej rady v Kolárove dňa 11.11.2015

č. 268/2015
uznesenie
k programu novembrového zasadnutia MsR a MsZ
Mestská rada v Kolárove
A./ schvaľuje
1. program 10. zasadnutia mestskej rady dňa 25.11.2015 (streda) so začiatkom o 13,00
hod. v malej zasadačke MsÚ a program 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa
30.11.2015 (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
5. Indikatívne ponuky obchodných bánk na financovanie investičných akcií v r. 2016
- vyhodnotenie verejného obstarávania
Predkladá: Ing. Klára Oremová
Prerokovať: v komisii finančnej a majetku mesta
6. Návrhy VZN mesta Kolárovo na rok 2016
a.) Návrh VZN mesta Kolárovo č. 8/2015 o dani z nehnuteľností na rok 2016
b.) Návrh VZN mesta Kolárovo č. 9 /2015 o dani za psa na rok 2016
c.) Návrh VZN mesta Kolárovo č. 10/2015 o dani za predajné automaty na rok 2016
d.) Návrh VZN mesta Kolárovo č. 11/2015 o dani za nevýherné hracie automaty na rok
2016
e.) Návrh VZN mesta Kolárovo č. 12/2015 o dani za ubytovanie na rok 2016
f.) Návrh VZN mesta Kolárovo č. 13/2015 o miestnom poplatku za KO a DSO
na rok 2016
g.) Návrh VZN mesta Kolárovo č. 14/2015 o miestnej dani za užívanie verejného
priestranstva na rok 2016
h.) Návrh VZN mesta Kolárovo č. 15/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
Kolárovo
Predkladajú: Ing. Klára Oremová, bod g.) Ing. Imrich Mészáros
Prerokovať: v komisii finančnej a majetku mesta, v komisii podnikateľskej,
poľnohospodárstva a rozvoja mesta, bod f.) aj v komisii PO a ochrany životného
prostredia, bod h.) v komisii športu a výchovy mládeže a v komisii kultúry a kultúrneho
dedičstva
7. Zásady hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo
Prerokovať: v komisii finančnej a majetku mesta, v komisii podnikateľskej,
poľnohospodárstva a RR
8. Rozvojový finančný plán Gúta TV s.r.o. Kolárovo na rok 2016
Predkladá: Attila Forgács
Prerokovať: v komisii finančnej a majetku mesta, v komisii kultúry a kultúrneho
dedičstva a v kom. podnikateľskej, poľnohospodárstva a rozvoja mesta

9. Plán kontrolnej činnosti HKM na I. polrok 2016
Predkladá: Ing. Tóth Éva
10. Majetkovoprávne podania
a.) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov v zóne JUH
Predkladá: Ladislav Halász
b.) Informatívna správa o stave rokovaní medzi Mestom Kolárovo a Lesy SR
Predkladá: Árpád Horváth, primátor mesta
11. Rôzne
a.) Návrh na predĺženie a uzatvorenie nájomných zmlúv v nájomných bytoch mesta
Predkladá: Ing. Mgr. Zoltán Finta
Prerokovať: v komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej
b.) Kulich Ladislav, Pražské nám.17, Kolárovo – žiadosť o prenájom verejného
priestranstva časť parc. 2324 v k.ú. Kolárovo
Predkladá: Ing. Imrich Mészáros
Prerokovať: v kom. podnikateľskej, poľnohospodárstva a rozvoja mesta, v kom.
finančnej a majetku mesta a v kom. a v kom. výstavby a ÚP
12. Dopyty poslancov, interpelácie a vysvetlenia (len MsZ)
13. Návrh na uznesenie (len MsZ)
14. Záver
č. 269/2015
uznesenie
k programu decembrového zasadnutia MsR a MsZ
Mestská rada v Kolárove
A./ schvaľuje
1. program 11. zasadnutia mestskej rady dňa 09.12.2015 (streda) so začiatkom o 13,00
hod. v malej zasadačke MsÚ a program 14. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa
14.12.2015 (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 z predchádzajúceho
zasadnutia MsZ (len MsZ)
4. Materiály v oblasti školstva
a.) Príprava na prijímanie detí a žiakov na školský rok 2016/2017 - určenie počtu
otvorených tried resp. kapacity školy, v tom návrhy riaditeľov na počty prijímaných
deti a žiakov do ZŠ a MŠ
Predkladá: Ing. Imrich Takács, popr. riaditelia škôl
Prerokovať: v komisii školstva, výchovy a vzdelávania, v komisii finančnej a majetku
mesta, mestskej školskej rade, a v školských radách pri školách a školských
zariadeniach
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
Predkladá : Ing. Margita Gőghová
Prerokovať: v komisii školstva, výchovy a vzdelávania, v komisii finančnej a majetku
mesta a v mestskej školskej rade

5. Prerokovanie súťažných podmienok koncesie na obnovu verejného osvetlenia v meste
Kolárovo
Predkladá: Ladislav Halász
Prerokovať: v komisii finančnej a majetku mesta, v kom. podnikateľskej,
poľnohospodárstva a rozvoja mesta a v komisii RR, cestovného ruchu a energetického
hospodárstva
6. Plán činnosti pracovnej skupiny MsÚ na r. 2016 – informatívna správa
Predkladá: Ladislav Halász
7. Prerokovanie PHSR na r. 2016-2020
Predkladá: Imrich Mészáros
Prerokovať: vo všetkých odborných komisiách pri MsZ
8. Úprava rozpočtu mesta na r. 2015
Predkladá: Ing. Klára Oremová
Prerokovať: v komisii finančnej a majetku mesta
9. Návrh platových podmienok primátora mesta
Predkladá: Ing. Mgr. Zoltán Finta
10. Návrh finančného a programového rozpočtu mesta Kolárovo na obdobie r. 2016-2018
Predkladá: Ing. Klára Oremová
Prerokovať: v komisii finančnej a majetku mesta, v komisiách podľa zamerania
11. Dopyty poslancov, interpelácie a vysvetlenia (len MsZ)
12. Návrh na uznesenie (len MsZ)
13. Záver

Árpád H o r v á t h
primátor mesta

