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Krátkodobé plány rozvoja GútaTV s.r.o.  
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Predkladá:  
Konateľ spoločnosti  
 
Spracoval:  
Attila Forgács 
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 podnikateľská, poľnohospodárstva a rozvoja mesta  
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Dôvodová správa:  
 

Na základe rozhodnutia Mestského Zastupiteľstva Kolárova č. 207/2015 zo dňa 
27.7.2015 bolo požadované od vedenia spoločnosti vypracovanie „podnikateľského 
plánu“. Presnejšie vypracovanie dokumentu, ktorý obsahuje detaily o plánoch a 
plánovaných zmenách v spoločnosti pre ďalšie obdobie, minimálne na dva roky.  

Na základe uznesenia MsZ Mesta Kolárova č.120/2015 zo dňa 27.04.2015 bola 
schválená organizačná zmena štruktúry vedenia spoločnosti. Na základe získaných 
vedomostí za uplinulých päť mesiacov, t.j. od vymenovania jedného konateľa dňa 
18.5.2015, sme pripravili krátky prehľad o stave a hospodárení spoločnosti. Následne 
sme zhrnuli potrebné opatrenia a nevyhnutné etapy modernizácie, vývoja a inovácií k 
dosiahnutie vytýčených cieľov, dlhodobej vízie pre GútaTV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kolárove, 29.10.2015 
 
 
 
 

Attila Forgács 
Konateľ 
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s.r.o.,  Kosto

čnosti Gúta T

čnosti Gúta T

olné námesti
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uľka č.9: Člen
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