MESTO KOLÁROVO
Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Dňa: 9. 11. 2015
k bodu č.3

Informatívna správa
o plnení uznesení
Mestského zastupiteľstva
v Kolárove
ku dňu 9. 11. 2015

č. 70/2011
uznesenie
k návrhu rozpočtu škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou na rok 2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
B./ ukladá
1. riaditeľom základných škôl každoročne zohľadniť alikvotne výdavky základnej školy
pripadajúce na školské kluby detí v rozpočte a v účtovníctve v oblasti školského klubu detí
pri základnej školy.
Plnenie:
Úloha stála
č. 249/2012
uznesenie
ku Koncepcii rozvoja školstva v pôsobnosti samosprávy mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
C./ ukladá
1. MsÚ pripravenie návrhu na uznesenie MsZ na zmenu názvu škôl a školských zariadení podľa
odporúčaní bodu 3.1 tejto koncepcie za účelom podania žiadosti na ministerstvo.
Zodpovedný: ved. odd. hospodárenia školstva, ŠZ a ŠJ
Termín 30.06.2012
....
30. riaditeľom ZŠ v spolupráci s MsÚ vykonať inventúru všetkých miestností v budovách
ZŠ (veľkosť a využitie)
Zodpovední: riaditelia ZŠ
vedúci odd. správy a údržby majetku mesta
Plnenie :
Tu vymenované úlohy sú v priebehu riešenia, kontrola úloh - na komisii školstva
č. 325/2012
uznesenie
k žiadosti Nitrianskeho samosprávneho kraja, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra o odpredaj časti
pozemku s parc.č. 838/1 – druh pozemku zastavaná plocha o výmere 3.398 m2
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
B./ schvaľuje
1. so súhlasom 15 poslancov, ktorí predstavujú viac ako trojpätinovú väčšinu všetkých poslancov
MsZ v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. § 9a) ods. 8 písm. e) – prevod majetku mesta z dôvodu
hodného osobitného zreteľa kvôli verejnoprospešného charakteru (kupujúci na predmetnom
pozemku vybudoval okružnú križovatku) odpredaj časti pozemku parcely reg. „C“ s parc. č. 838/1 –
druh pozemku zastavaná plocha o výmere 2.439 m2, časti pozemku parcely reg. „C“ s parc. č. 1195
– druh pozemku zastavaná plocha o výmere 230 m2 a časti pozemku parcely reg. „C“ s parc. č.
1565/1 – druh pozemku ostatná plocha o výmere 729 m2 v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941
(spolu o výmere 3.398 m2) na základe geometrického plánu č. 44538359-165/2010 zo dňa
22.09.2010 vyhotoveného VattiGEO – Vörös Attila geodet, Povodňová 529, Zlatná na Ostrove,
overeného Správou katastra Komárno dňa 02.11.2010 pod číslom 884/10 novovytvorenú parcelu
s číslom 838/14 pre Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova 69, Nitra, zastúpený: doc. Ing. Milan
Belica, PhD. - predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, IČO: 37861298 za cenu 1,- €/m2.
Výdavky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.
Plnenie :
Kupujúci ešte nepodpísal kúpnu zmluvu.

č. 523/2013
uznesenie
k úprave rozpočtových limitov výdavkov a účelových dotácií na rok 2013 pre školy a školské
zariadenia bez právnej subjektivity
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
C./ žiada primátora mesta
1. o zabezpečenie, nahlásenia voľných pracovných miest riaditeľmi škôl a školských zariadení
v zriaďovacej právomoci Mesta Kolárovo pred prijatím zamestnanca primátorovi mesta za
účelom možného zamestnania zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorým pracovný
pomer bol skrátený resp. zrušený z dôvodu organizačných zmien.
Termín: priebežne, úloha stála
2. o zabezpečenie prostredníctvom riaditeľov
b.) základných škôl vypracovať rozpočtové výdavky školského klubu detí (ŠKD) s
reálnym vyčíslením refundácií výdavkov základnej školy.
Úloha: stála
c.) základných škôl zapracovanie refundovaných miezd a odvodov od základnej školy (ZŠ)
za činnosť vychovávateliek odvedených v základnej škole, (v prípade že taký prípad nie
je, uviesť nulu). Tzn. táto čiastka predstavuje mínusovú položku v oblasti miezd
a odvodov v rozpočte ŠKD.
Úloha: stála
Plnenie :
Úloha stála

č. 893/2014
uznesenie
k Správe o výsledku verejného obstarávania na vyhodnotenie projektu
na rekonštrukciu ŠJ Školská 6, Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
B./ schvaľuje
1. realizáciu rozšírenia a rekonštrukcie Školskej jedálne, Školská 6, Kolárovo podľa projektu
vypracovaného v zmysle uznesenia MsZ č. 800/2014/B.1. zo dňa 31.3.2014 v priebehu
r. 2015
C./ žiada primátora mesta
1. hľadať možnosti finančného vykrytia realizácie projektu na rozšírenie a rekonštrukciu ŠJ
Školská 6 v Kolárove – podanie správy na prvom zasadnutí MsZ v r. 2015
Plnenie :
Uznesenie bolo zapracované do krátkodobého investičného programu mesta na rok 2015 a súčasne
do úpravy rozpočtu mesta ako RO-3/2015.

č. 81/2015
uznesenie
k návrhu opatrení, ktoré umožňujú ŠKD, ŠJ, ZUŠ a CVČ dodržať normatívy určené v zmysle
ustanovení NV č. 415/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní
výnosu dane z príjmov na územnej samospráve v z.n.p. začínajúc rokom 2016
C./ ukladá
1. riaditeľom škôl a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti mesta, prepracovať odovzdaný
materiál pre ŠKD, ZUŠ, CVČ, ŠJ, ktorý je súčasťou MŠ Brnenské nám. v zmysle uznesenia
15/2015 zo dňa 26.1.2015 do 15.04.2015, nakoľko ich obsah nie je dostatočne konkrétny,
neobsahujú variantné riešenie s premietnutím finančného dopadu ako i dopadu na plnenia
poslania ŠaŠZ. Materiál má obsahovať konkrétne návrhy riešenia s vymenovaním potrebných

krokov realizácie s ich dopadmi, v prípade keď ŠaŠZ od 1.1.2016 obdrží len minimálne
normatívy, resp. v prípade keď normatíva bude nad minimálnu normatívu navýšená v rôznych
stupňoch.
Zodpovední: riaditelia ZŠ, ZUŠ, CVČ, MŠ Brnenské nám., Ing. Margita Gőghová
Termín odovzdania na MsÚ: 15.4.2015
Plnenie :
Úloha stála

č. 103/2015
uznesenie
k Informatívnej správe o podaných žiadostiach mesta o nenávratný finančný príspevok
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR, Riadiaci orgán pre OP ŽP, Nám. Ľ. Štúra 1,
812 35 Bratislava,
o schválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške
2 157 498,45 €, z Operačného programu Životné prostredie Prioritná os č. 2 – Ochrana
pred povodňami, žiadosť s názvom: Rekonštrukcia ČS Čergov pre žiadateľa: Slovenský
vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
B./ schvaľuje
1. podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na Ministerstvo financií SR v rámci výzvy na individuálne
potreby obcí na rok 2015 pod názvom „Odstránenie havarijného stavu dreveného mosta
v Kolárove“.
Celkové výdavky projektu:
15000,-€
- z toho požadovaná suma dotácie:
13500,-€
- vlastné zdroje:
1500,-€
2. v prípade úspešnosti projektu „Odstránenie havarijného stavu dreveného mosta v Kolárove“
zabezpečiť spolufinancovanie vo výške 1500,-€ z rozpočtu mesta Kolárovo na rok 2015
3. v prípade úspešnosti projektu „Odstránenie stavebných bariér pre žiakov so zdravotným
postihnutím v ZŠ Františka Rákócziho II. v vyučovacím jazykom maďarským“ zabezpečiť
spolufinancovanie z rozpočtu mesta na rok 2015
Plnenie :
Úpravy vyplývajúce z uznesenia budú zapracované do úpravy rozpočtu mesta v prípade úspešnosti
projektov.
č. 129/2015
uznesenie
uznesenie k žiadosti Ministerstva vnútra SR, Centrum podpory Nitra, Piesková 32 o odpredaj časti
pozemku par.č. 28455/1 v k.ú. Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. so súhlasom 14 poslancov, ktorí predstavujú trojpätinovú väčšinu všetkých poslancov zámer
predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák.
č. 138/1991 Zb. odpredaj časti pozemku parcely reg. „C“ s parc. č. 28455/1 – druh pozemku
zastavané plochy v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 o výmere cca 135 m2 pred hasičskou
stanicou v Kolárove pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, 81272 Bratislava
za symbolickú cenu 1,- €, nakoľko predmetný priestor slúži ako manipulačná a prístupová
plocha hasičskému záchrannému zboru v Kolárove. Výmera bude upresnená geometrickým
plánom. Výdavky spojené s vyhotovením geometrického plánu a výdavky spojené s prevodom
nehnuteľnosti hradí budúci kupujúci.
B./ žiada

1. primátora mesta poveriť MsÚ – oddelenie správy a údržby mestského majetku zverejniť zámer
mesta v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. § 9a) ods. 8e.) na prevod majetku mesta z dôvodu
hodného osobitného zreteľa odpredaj časti pozemku parcely reg. „C“ s parc. č. 28455/1 – druh
pozemku zastavané plochy v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 o výmere cca 135 m2 pred
hasičskou stanicou v Kolárove po vypracovaní geometrického plánu.
Plnenie:
Zámer bude zverejnený po predložení geometrického plánu.
č. 139/2015
uznesenie
k opatreniam na dodržanie normatívov v zmysle ustanovení NV č. 415/2012 Z.z., ktorým sa mení
a dopĺňa NV SR č. 668/2004 Z.z,. na rozdeľovaní výnosu dane z príjmov
začínajúc rokom 2016
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ ukladá
1. riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti ŠKD, ZUŠ a CVČ zabezpečiť prevádzku
od 01.01.2016 s vykrytím z vlastných príjmov a z normatívneho rozpočtu vo výške štátneho
normatívu na príslušný rok - úloha stála
2.riaditeľom škôl a školských zariadení predložiť návrh na pedagogicko-organizačné
a materiálovo-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu ZŠ a ŠZ na šk. rok
2015/2016 (zák. č. 596/2003 Z.z. §5 ods. 7 písm. i.)
Termín: júlové zasadnutie MsZ
3.riaditeľom škôl a školských zariadení predložiť návrh Koncepčného zámeru rozvoja školy
a školského zariadenia rozpracovaný najmenej na dva roky (zák. č. 596/2003, Z.z. § 5 ods. 7
písm. h.)
Termín: júlové zasadnutie MsZ
Plnenie:
bod A1- úloha stála, bod A2,3- vypracovanie materiálu 1x ročne

č. 159/2015
uznesenie
k Vyhodnoteniu výsledkov odpadového hospodárstva na rok 2014
B./ žiada primátora mesta
1. zverejniť prostredníctvom MsÚ menoslov neplatičov poplatku /daň za odvoz KO/, ďalej
uplatniť záložné právo na hnuteľný a nehnuteľný majetok neplatičov
2. upomienky a výzvy za neplatenie poplatku doručiť v spolupráci s mestskou políciou
Plnenie :
Výzvy neplatičom boli odoslané, menoslov neplatičov bol aktualizovaný, zoznam neplatičov bol
zverejnený na internetovej stránke mesta dňa 27.10.2015.

č. 160/2015
uznesenie
k daňovým nedoplatkom
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ žiada primátora mesta
1. prostredníctvom MsÚ zverejniť zoznam daňových dlžníkov v zmysle platných predpisov
zák. č. 563/2009 o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých

zákonov a uplatniť záložné právo na hnuteľný a nehnuteľný majetok neplatičov
2. upomienky a výzvy za neplatenie daní a poplatkov doručiť v spolupráci s mestskou políciou
Plnenie :
Výzvy neplatičom boli odoslané, menoslov neplatičov bol aktualizovaný, zoznam neplatičov bol
zverejnený na internetovej stránke mesta dňa 27.10.2015.

č. 163/2015
uznesenie
ku Koncepcii rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky mesta Kolárovo – aktualizácia
B./ žiada
1. primátora mesta o zabezpečenie verejného obstarávania aktualizácie Koncepcie rozvoja
mesta Kolárovo v oblasti tepelnej energetiky, v súlade so zákonom č. 657/2004 Z.z. do
konca r. 2015 a finančné prostriedky zapracovať do rozpočtu mesta na r. 2016
Plnenie :
Po upresnení peňažnej sumy budú finančné prostriedky zapracované do rozpočtu mesta roka 2016.

č. 167/2015
uznesenie
k Informatívnej správe o podaných žiadostiach mesta o nenávratný finančný príspevok
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. podanie žiadosti v programe Úrade vlády Slovenskej republiky „Podpora rozvoja športu“ na rok
2015 so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk
B./ schvaľuje
1. výšku spolufinancovania projektu žiadateľom z vlastných zdrojov, na ktorý je dotácia
požadovaná, ktorá je najmenej 5% z celkového rozpočtu projektu, t.j. 2884,61 €
Plnenie :
Výška spolufinancovania bude
projektu.

zapracovaná do úpravy rozpočtu mesta v prípade úspešnosti

č. 174/2015
uznesenie
k žiadosti p. Gabriela Hegedűsa, Agátová 1132/46, Kolárovo o odpredaj časti pozemku parc. č.
28421/309 v k.ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje 1. zámer predaja majetku mesta podľa § 9a ods. 1 písm. c) priamym predajom časti
pozemku parcely reg. „C“ s parc. číslom 28421/309 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v
k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 o výmere cca 115 m2 na konci pozemku s parc. č. 28421/485
podľa platnej cenovej mapy mesta, t.j. za 15,- €/m2. Výmera bude spresnená geometrickým
plánom. Všetky výdavky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.
B./ žiada 1. primátora mesta po vypracovaní geometrického plánu zverejniť zámer mesta v zmysle
zákona SNR č. 138/1991 Zb. § 9a) 1c) prevod majetku mesta s priamym predajom časti pozemku
parcely reg. „C“ s parc. č. 28421/309 - v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 o výmere cca 115 m2 –
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria za 15,- €/m2 na základe platnej cenovej mapy mesta.
Plnenie :
Kupujúci objednal geometrický plán na oddelenie pozemkov.

č. 235/2015
uznesenie
k žiadosti KolByt s.r.o., Kostolné nám. 32, Kolárovo o financovanie investície
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. zaradenie investície: obstaranie nového bloku prípravy teplej úžitkovej vody pre VS1 do
Krátkodobého investičného plánu mesta Kolárovo na rok 2015
2. vyčlenenie finančných prostriedkov v rámci rozpočtu mesta Kolárovo za rok 2015 na
financovanie investície obstarania nového bloku prípravy teplej úžitkovej vody pre VS1 vo
výške 12.600,-€
Plnenie :
Uznesenie bolo zapracované do krátkodobého investičného programu mesta na rok 2015 a súčasne
do úpravy rozpočtu mesta ako RO-3/2015.
č. 236/2015
uznesenie
k vyhodnoteniu plnenia krátkodobého investičného zámeru mesta
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o stave plnenia krátkodobého investičného plánu na rok 2015
B./ schvaľuje
1. úpravu krátkodobého investičného plánu mesta v zmysle predloženého návrhu podľa ktorej
sa pôvodný rozpis schválený uznesením MsZ č. 56/2015 v sume 151.300,-€ upravuje na
sumu 210.000,-€ vrátane použitia sumy 26.218,-€ (z celkovej sumy 38.310,-€) získanej
z odpredaja pozemkov v zóne JUH a preskupenie 5.000,-€ z investičnej akcie zóna JUH na
investičnú akciu odvodňovacie jarky a zariadenia
2. že výstavbu inžinierskych sietí: rozvody vodovodu a sekundárneho rozvodu elektrickej
energie v zóne JUH bude mesto riešiť v r. 2016 z úverových zdrojov minimálne v hodnote
26.218,-€
Plnenie :
Zmena je zapracovaná do rozpočtu mesta ako RO č. 4/2015
č. 237/2015
uznesenie
k Správe o rozpočtovom hospodárení mesta za I. polrok 2015
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. správu o plnení rozpočtu príjmov a čerpaní rozpočtu výdavkov za obdobie I. polroka 2015
B./ schvaľuje
1. úpravy vykonané v rozpočte mesta, vyplývajúce z uznesení MsZ prijatých k 30.6.2015 ako
aj úpravy vykonané v rozpočte mesta vyplývajúce z tzv. oprávneného prekročenia rozpočtu
mesta k 30.06.2015 – viď. úvodná časť správy, vplyvom ktorých sa bilancia rozpočtu mesta
zvyšuje z pôvodnej sumy schváleného rozpočtu 6.011.447,-€ na 6.234.034,-€
2. rozpočtové opatrenia mesta č. 1/2015 a 2/2015, do ktorého sú zapracované všetky zmeny
rozpočtu mesta podľa stavu k 31.03.2015 a k 30.06.2015
C./ ukladá
1. správcom všetkých rozpočtových oddielov udržať rozpočet v medziach schváleného limitu
výdavkov, t.j. tak, aby ročný rozpočet žiadneho rozpočtového oddielu nebol prekročený
Plnenie :
Plnenie úlohy je v priebehu.

č. 241/2015
uznesenie
k schváleniu výsledku verejného obstarávania na predmet obstarania pod názvom
„Rekonštrukcia a rozšírenie Školskej jedálne, Školská 6, Kolárovo“
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. vyhodnotenie verejného obstarávania – cenových ponúk na uskutočnenie stavebných prác
na stavbe „Rekonštrukcia a rozšírenie Školskej jedálne, Školská 6, Kolárovo“
2. úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť OB-BELSTAV, s.r.o., so sídlom Olešná 500,
IČO: 36 396 605
B./ schvaľuje
1. uzatvorenie Zmluvy o dielo na stavebné práce podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi víťazným uchádzačom na
realizáciu stavby „Rekonštrukcia a rozšírenie školskej jedálne, Školská 6, Kolárovo“,
v hodnote celkom 167.476,19 € s DPH so spoločnosťou OB-BELSTAV, s.r.o. so sídlom
Olešná 500, IČO: 36 396 605
C./ žiada
1. primátora mesta zabezpečiť úverový rámec s limitom do 200.000,-€ na zabezpečenie
akcie „Rekonštrukcia a rozšírenie školskej jedálne, Školská 6, Kolárovo“ a iných
investičných aktivít mesta v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov
2. primátora mesta zabezpečiť stavebný dozor na stavbu „Rekonštrukcia a rozšírenie školskej
jedálne, Školská 6, Kolárovo“ formou verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov
Plnenie :
Plnenie úlohy uvedenej v bode C.1. je v priebehu.
č. 245/2015
uznesenie
k Informatívnej správe o podaných žiadostiach mesta o dotácie
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o podaných žiadostiach mesta o dotácie
B./ schvaľuje
1. podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2015 z Environmentálneho
fondu na rekonštrukciu administratívnej budovy na Kostolnom námestí 32, Kolárovo
Názov projektu: Zateplenie administratívnej budovy
Celková hodnota projektu:
248.114,39 €
Maximálna požadovaná suma:
Vlastné prostriedky mesta:

200.000,00 €
min. 5% z celkových nákladov hradené z rozpočtu mesta
na rok 2016
2. spoluúčasť mesta Kolárovo na realizácii projektu na predchádzanie vzniku odpadu
žiadateľa Združenie Dolný Žitný ostrov /resp. Most Priateľstva – Hídverők/, ktorý sa bude
uchádzať o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného
prostredia 2014 – 2020, Prioritná os 1, Aktivita B
Zabezpečenie spolufinancovania mesta Kolárovo vo výške 5% z alikvotnej čiastky projektu
spadajúcej na aktivity týkajúce sa mesta Kolárovo, t.j. 22.211,04 € v r. 2016.
Plnenie :
Výška spolufinancovania bude zapracovaná do úpravy rozpočtu mesta v prípade úspešnosti
projektu.

č. 259/2015
uznesenie
k žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Kolárovo, Kostolné nám. 17, 946 03 Kolárovo
o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu historického organa
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. zvýšenie dotácie na rok 2015 uvedenej v čl. II. bod 2 Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Kolárovo č. 17/2012, v znení VZN mesta Kolárovo č. 3/2014 o 1.000,-€
2. výnimku platnú pre čl. 5 bod 1 k termínu podania žiadosti
3. poskytnutie dotácie vo výške 1.000,-€ pre Rímskokatolícku cirkev, Farnosť Kolárovo,
Kostolné nám. 17, 946 03 Kolárovo na rekonštrukciu historického organa na základe
podanej žiadosti zo dňa 25.09.2015, ktorej súčasťou sú všetky prílohy uvedené
v bode 3 č. 5 VZN
Plnenie :
Uznesenie bude predmetom poslednej úpravy rozpočtu mesta v roku 2015.
č. 260/2015
uznesenie
k zabezpečeniu odstránenia komunálneho odpadu
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Obsah zápisnice o ústnom pojednávaní s miestnou ohliadkou č.j. OU-KN-OSZP2015/008333-3 vo veci zistenia pôvodu nelegálne umiestneného komunálneho odpadu
v rozpore so zákonom č. 233/2001 Z.z. o odpadoch
B./ schvaľuje
1. vynaložené finančné prostriedky na odstránenie umiestneného komunálneho odpadu
zapracovať do nasledovnej úpravy rozpočtu Mesta Kolárovo na rok 2015
C./ žiada primátora mesta
1. zabezpečiť odstránenie umiestneného komunálneho odpadu v zápisnici uvedených
pozemkov na vlastné náklady Mesta Kolárovo najneskôr do 30.10.2015
Plnenie :
Po upresnení peňažnej sumy budú finančné prostriedky zapracované do poslednej úpravy rozpočtu
mesta roka 2015.

