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Pripomienky k bodu 8., 26.zasadnutie MsZ dňa 28.1.2013 

Návrh na zníženie počtu poslancov MsZ a členov odborných komisií pri MsZ 

 

Dôvodová správa: 

Kvôli nepriaznivej  finančnej  situácie mesta  je nevyhnutné,  aby  sme urobili opatrenia na  zníženie 

výdavkovej časti rozpočtu aj v tomto smere.  

Podľa  zákona  369/1990  Zb.  a Štatútu  mesta  Kolárovo  počet  poslancov  je  možné  stanoviť 

zastupiteľstvom medzi 13 a 19 osôb. Na aktuálne volebné obdobie MsZ bolo zvolených 19 poslancov. Vedľa 

zastupiteľstva mesta pracuje 9 odborných komisií, spolu s 81 členmi.  

Podľa VZN o zásadách odmeňovania poslancov MsZ, odmena poslanca je 8% z platu primátora, člen 

mestskej rady dostáva odmenu 30€. Predsedovi odbornej komisie je uznaná odmena vo výške 20€ a člena 

komisie odmena vo výške 10€. Presné sumy nájdeme v tabuľke „Prehľad odmeňovania verejných činiteľov“ 

v prílohe.   

 

 

Návrh zmeny pre nasledujúce volebné obdobie: 

1. Navrhujem zníženie počtu poslancov na 17.  

2. Reorganizovať štruktúru odborných komisií.  

 

2.1. Prvotne rozčleniť komisie na dva typy: 

2.1.1 Odborná komisia – počet členov 7 v štruktúre: predseda a 6 členov. Poslanci a odborári 

v pomere 4 ku 3. 

2.1.2 Rozšírená odborná komisia – počet členov 9 v štruktúre: predseda, dvaja garanti pre odbory 

a 6 členov. Poslanci a odborári v pomere 5 k 4. 

 

2.2. Zlúčiť a premenovať komisie, zmeniť počet členov: 

2.2.1. Ekonomická a hospodárska komisia, zlúčená z: 

 Komisia finančná a majetku mesta, 

 Komisia podnikateľská, poľnohospodárstva a regionálneho rozvoja 

 , s počtom členov 9. 
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2.2.2. Komisia výstavby a ochrany životného prostredia, zlúčená z: 

 Komisia výstavby a územného plánovania, 

 Komisia povodňovej ochrany a ochrany životného prostredia, 

 , s počtom členov 9. 

2.2.3. Komisia pre rozvoj kultúrneho a športového života mesta, zlúčená z: 

 Komisia kultúry a kultúrneho dedičstva, 

 Komisia športu a výchovy mládeže 

 , s počtom členov 9. 

2.3. Ďalšie komisie podľa aktuálneho stavu so znížením členov na 7: 

 Komisia školstva, výchovy a vzdelávania, 

 Komisia sociálna, zdravotná a bytová, 

 Komisia ochrany verejného poriadku.  

 

Výnosy týchto zmien: 

So znížením počtu poslancov vytvoríme rezervu vo výške zhruba  5 400€ a s reorganizáciou 

odborných komisií získame 3 960€, v hrubom a to ročne.  

 

Prosím pána primátora o zváženie týchto nápadov pred spracovaním materiálu pre tento bod 

rokovania. Prípadne prerokovať môj návrh v poslaneckých kluboch. 

 

 

S pozdravom, 

 

 

V Kolárove, dňa:  11.01.2013  _  _  _ _  _  _  _  _  _ 
  Mgr.Ing. Tibor Forró
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DRUHÁ �AS�
ORGÁNY MESTA KOLÁROVO 

§ 10 
Základné ustanovenie

(1) Orgánmi  mesta Kolárovo sú

a) Mestské zastupite�stvo,

b) Primátor mesta  (�alej len "primátor").

(2) Mestské zastupite�stvo môže zriadi� a zruši� pod�a potreby stále alebo do�asné výkonné, kontrolné 
a poradné orgány, najmä mestskú radu, komisie a ur�uje im nápl� práce; môže zriadi� a zruši� aj �alšie 
svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.10a)  

§ 11 
Mestské zastupite�stvo

(1) Mestské zastupite�stvo je zastupite�ský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych vo�-
bách obyvate�mi mesta Kolárova na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis.5) Funk�né 
obdobie mestského zastupite�stva sa kon�í zložením s�ubu poslancov novozvoleného mestského za-
stupite�stva.  
(2)Mestské zastupite�stvo má zriadené nasledovne svoje orgány : 

a) mestskú radu, 
b) komisie, 

Po�et komisií a ich zloženie upravuje Organiza�ný poriadok mestského zastupite�stva. Usporiadanie 
mestského úradu upravuje Organiza�ný poriadok mestského úradu. Osobitné postavenie má hlavný 
kontrolór mesta, ktorého volí a odvoláva mestské zastupite�stvo v zmysle zákona o obecnom zriadení.  
(2) Funkcia poslanca mestského zastupite�stva je nezlu�ite�ná s funkciou

a) Primátora,

b) zamestnanca mesta, v ktorom bol zvolený,

c) štatutárneho orgánu rozpo�tovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej mestom, v 
ktorej bol zvolený,

d) pod�a osobitného zákona.10b)

(3) Po�et poslancov mestského zastupite�stva na celé volebné obdobie ur�í pred vo�bami mestského 
zastupite�stvo pod�a po�tu obyvate�ov mesta takto : Mesto Kolárovo s po�tom obyvate�ov 11 000 (pod-
�a zákona o obecnom zriadení od 10 001 do 20 000 obyvate�ov obce) môže ma� od 13 do 19 poslan-
cov.

(4) Mestské zastupite�stvo rozhoduje o základných otázkach života mesta, je mu vyhradené najmä 

a) Ur�ova� zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý užíva, 
schva�ova� najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolova� hospodárenie s ním,

b) schva�ova� rozpo�et mesta a jeho zmeny, kontrolova� jeho �erpanie a schva�ova� závere�ný ú�et 
mesta, schva�ova� emisiu komunálnych dlhopisov, schva�ova� zmluvu uzavretú pod�a § 20 ods. 1, 
rozhodova� o prijatí úveru alebo pôži�ky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finan�nej výpo-
moci zo štátneho rozpo�tu v rozsahu ur�enom zastupite�stvom, môže zmeny rozpo�tu vykonáva�
primátor mesta.

c) schva�ova� územný plán mesta alebo jeho �astí a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mes-
ta

d) rozhodova� o zavedení a zrušení miestnej dane a uklada� miestny poplatok,11)

e) Ur�ova� náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodova� o prijatí 
úveru alebo pôži�ky,

f) vyhlasova� miestne referendum  o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvoláva�
zhromaždenia obyvate�ov mesta,
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3. odmenu poslancov Mestského zastupite�stva v Kolárove s ú�innos�ou od 1.6.2011     
    nasledovne: 
    Plat primátora:         2.432,-€         
    Odmena poslanca                   x 8% 
    ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-          
    Vypo�ítaný plat:                   194,56 €        
    Základná odmena poslanca zaokrúhlene na celé euro nahor:                     195,-€  

C./ ruší  
1. uznesenie MsZ �. 9/2010 zo d�a 20.12.2010  

�. 128/2011 
uznesenie 

ku kontrole plnenia úloh v oblasti povod�ových aktivít  

Mestské zastupite�stvo  v Kolárove 
A./ berie na vedomie 
1. Informatívnu správu o kontrole plnenia úloh v oblasti povod�ových aktivít 

B./ ukladá vedúcemu oddelenia výstavby a ŽP MsÚ  
1. pripravi� návrh aktivít na odstra�ovanie povod�ových bariér na území Mesta Kolárovo na  
    II. polrok 2011       Termín: júlové zasadn. MsZ/2011 
2. pripravi� konkrétny návrh investi�ného zámeru, t.j.: „Vytvorenie prírodného zbera�a  
    povrchových vôd v lokalite ulíc Podhajská“ vr. cenovej relácie na novembrové zasadnutie  
    MsZ/2011 tak, aby táto investi�ná aktivita mohla by� sú�as�ou finan�ného plánu Mesta  
    Kolárovo v roku 2012      Termín: novembr. zas. MsZ/2011 

C./ odporú�a primátorovi mesta 
1. naviaza� osobný kontakt s Generálnym riadite�om Slovenského vodohospodárskeho  
    podniku v Banskej Štiavnici za tým cie�om, aby �erpacia stanica �ergov v k.ú. Kolárovo: 
    - bola opä� zaradená do prevádzkového režimu Povodia Váhu, 
    - a boli vykonané najnutnejšie rekonštruk�né práce k pohotovostnej prevádzkyschopnosti  
      v prípade mimoriadnych udalostí na tomto vodohospodárskom  zariadení 
        Termín: mesiac JÚL 2011  

�. 129/2011 
uznesenie 

k Informatívnej správe MsÚ o výsledku s�ítania obyvate�ov, domov a a bytov v roku 2011 

Mestské zastupite�stvo v Kolárove 
A./ berie na vedomie 
1. Správu mestského úradu o priebehu s�ítania obyvate�ov, domov a bytov v roku 2011  

�. 130/2011 
uznesenie 

k Zriadeni komisie ROEP na obno e idencie po emko a prá n ch �aho k nim
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A K T U A L I Z Á C I A  

Prehľad odme ňovania verejných činite ľov od 1.10.2012 v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v €
Priezvisko, funkcia deň ustanovenia do funkcie de ň začiatku výkonu funkcie miesto výkonu funkcie mesa čná odvody do da ň čistá

meno, titul resp. prac. zaradenie resp. do prac. zaradenia alebo prac. činnosti alebo prac. činnosti hrubá mzda ZP a SP  z príjmu  mzda

Horváth Árpád primátor mesta 20.12.2010 20.12.2010 Mesto Kolárovo 2486 307 424 1755

Koczkás Beáta Ing. zástupca primátora 20.12.2010 21.12.2020 Mesto Kolárovo 1542 202 182 1158

Némethová Iveta Ing. prednostka úradu 01.05.2004 01.05.2004 Mesto Kolárovo 1550,5 204 205 1142

Tóth Éva Ing. hlavný kontrolór mesta 01.11.2010 01.11.2010 Mesto Kolárovo 848 114 85 649

Angyal Béla Ing. poslanec MsZ 20.12.2010 20.12.2010 Mesto Kolárovo 209 28 35 146

Árgyusi Imrich poslanec MsZ 20.12.2010 20.12.2010 Mesto Kolárovo 259 35 43 181

Bajcsi Vojtech poslanec MsZ 20.12.2010 20.12.2010 Mesto Kolárovo 209 24 35 150

Domján Erzsébet poslanec MsZ 20.12.2010 20.12.2010 Mesto Kolárovo 209 20 36 153

Fekete Attila poslanec MsZ 20.12.2010 20.12.2010 Mesto Kolárovo 249 34 41 174

Ferencz Ladislav Ing. poslanec MsZ 20.12.2010 20.12.2010 Mesto Kolárovo 209 28 35 146

Forró Tibor Ing. Mgr. poslanec MsZ 20.12.2010 20.12.2010 Mesto Kolárovo 239 32 39 168

Gögh Michal Ing. poslanec MsZ 20.12.2010 20.12.2010 Mesto Kolárovo 219 30 36 153

Husárik Roland poslanec MsZ 20.12.2010 20.12.2010 Mesto Kolárovo 209 28 35 146

Kögler Zoltán poslanec MsZ 20.12.2010 20.12.2010 Mesto Kolárovo 229 31 38 160

Kürti Andrej Ing. poslanec MsZ 20.12.2010 20.12.2010 Mesto Kolárovo 249 34 41 174

Lengyel István Bc. poslanec MsZ 20.12.2010 20.12.2010 Mesto Kolárovo 229 31 38 160

Madarász Róbert PaedDr. poslanec MsZ 20.12.2010 20.12.2010 Mesto Kolárovo 219 30 36 153

Murányi Juraj Mgr. poslanec MsZ 20.12.2010 20.12.2010 Mesto Kolárovo 209 28 35 146

Nagy Alexander poslanec MsZ 20.12.2010 20.12.2010 Mesto Kolárovo 219 30 36 153

Rigó Magdolna poslanec MsZ 20.12.2010 20.12.2010 Mesto Kolárovo 259 35 43 181

Varga Ladislav poslanec MsZ 20.12.2010 20.12.2010 Mesto Kolárovo 239 23 41 175

Viola Miklós Mudr. poslanec MsZ 20.12.2010 20.12.2010 Mesto Kolárovo 219 30 36 153
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