Uznesenie
z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 27.06.2012
č. 361/2012
uznesenie
ku kontrole plnenia uznesení MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
2. Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
č. 362/2012
uznesenie
k Správe o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo za r.
2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Stanovisko HKM k Správe o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie
Gúta Service Kolárovo za rok 2011
B./ schvaľuje
1. Správu o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Gúta Service
Kolárovo za rok 2011
2. Výsledok hospodárenia za rok 2011:
Zisk vo výške:
160,89 €
3. Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2011 nasledovne:
a.) zisk v celkovej výške 160,89 € preúčtovať na zákonný rezervný fond organizácie
č. 363/2012
uznesenie
k Správe o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo
za rok 2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Stanovisko HKM s Správe o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie
MsKS Kolárovo za rok 2011
B./ schvaľuje
1. Správu o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo
za r. 2011
2. Výsledok hospodárenia za rok 2011:
Hlavná činnosť po zdanení:
6.215,07 €
Vedľajšia činnosť po zdanení:
149,83,-€
Celkový výsledok hospodárenia po zdanení:
6.364,90 €
3. Preskupenie príspevku na r. 2011 podľa predloženého materiálu - rozdiel tabuľkového
prehľadu bodu A./ vo výške
4.321,00€
4. Zisk vedľajšej činnosti po zdanení použiť na tvorbu rezervného fondu,
vo výške
149,83 €
5. Zisk hlavnej činnosti po zdanení použiť na tvorbu rezervného fondu,
vo výške
6.215,07 €

č. 364/2012
uznesenie
k Správe o činnosti a výsledku hospodárenia rozpočtovej organizácie ZPS a DS Kolárovo
za rok 2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Stanovisko HKM k Správe o činnosti a výsledku hospodárenia rozpočtovej organizácie
ZPS a DS Kolárovo za rok 2011
B./ schvaľuje
1. Správu o činnosti a výsledku hospodárenia rozpočtovej organizácie ZPS a DS Kolárovo za
rok 2011
2. Výsledok hospodárenia za rok 2011:
Skutočné príjmy:
536.642,-€
Skutočné výdavky:
536.627,-€
Rozdiel (v rámci vlastných príjmov):
15,-€
č. 365/2012
uznesenie
k Správe o výsledku hospodárenia ZŠ F. Rákócziho II. s VJM za rok 2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Správu o výsledku hospodárenia Základnej školy Františka Rákócziho II. s vyučovacím
jazykom maďarským – II. Rákóczi Ferenc Alapiskola, V. Palkovicha 3, Kolárovo, za rok
2011
2. Správu o výsledku hospodárenia Školského klubu detí, V. Palkovicha 3, Kolárovo, ako
súčasť Základnej školy Františka Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským – II.
Rákoczi Ferenc Alapiskola, V. Palkovicha 3, Kolárovo, za rok 2011
č. 366/2012
uznesenie
k Správe o výsledku hospodárenia ZŠ Mateja Korvína s VJM Kolárovo za rok 2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Správu o výsledku hospodárenia Základnej školy Mateja Korvína s vyučovacím jazykom
maďarským – Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo, za rok 2011
2. Správu o výsledku hospodárenia Školského klubu detí, Školská 6, Kolárovo, ako súčasť
Základnej školy Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin Mátyás
Alapiskola, Školská 6, Kolárovo, za rok 2011
č. 367/2012
uznesenie
k Správe o výsledku hospodárenia ZŠ Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo
za rok 2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Správu o výsledku hospodárenia Základnej školy Jána Amosa Komenského, Rábska 14,
Kolárovo za rok 2011
2. Správu o výsledku hospodárenia Školského klubu detí, Rábska 14, Kolárovo, ako súčasť
Základnej školy Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo za rok 2011

č. 368/2012
uznesenie
k Správe o výsledku hospodárenia Základnej umeleckej školy, Kostolné nám. 10, Kolárovo, za rok
2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Správu o výsledku hospodárenia Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola,
Kostolné nám. 10, Kolárovo za rok 2011
č. 369/2012
uznesenie
k Správe o výsledku hospodárenia Materskej školy s VJM – Óvoda, Brnenské námestie 16,
Kolárovo za rok 2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Správu o výsledku hospodárenia Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským –
Óvoda, Brnenské námestie 16, Kolárovo
2. Správu o výsledku hospodárenia Školskej jedálni, Brnenské námestie 16, Kolárovo, ako
súčasť Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské nám. 16,
Kolárovo, za rok 2011
č. 370/2012
uznesenie
k Správe o výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity
za rok 2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Správu o výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity za rok
2011
č. 371/2012
uznesenie
k Stanovisku HKM k správe o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení s právnou
subjektivitou a bez právnej subjektivity za rok 2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Stanovisko HKM k správe o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení s právnou
subjektivitou a bez právnej subjektivity za rok 2011
č. 372/2012
uznesenie
k Informatívnej správe o výsledku hospodárenia spoločnosti Gúta TV s.r.o. za rok 2011
Výročná správa
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu konateľov o výsledku hospodárenia spoločnosti Gúta TV s.r.o. Kolárovo za rok
2011
2. Správu organizačno-technického zabezpečenia vysielania Gúta TV s.r.o. Kolárovo v roku
2011

3. Výsledok hospodárenia spoločnosti Gúta TV s.r.o. Kolárovo za rok 2011:
Strata vo výške:
1.425,72 €
4. Vykrytie straty:
Z nerozdeleného zisku minulých rokov: 1.425,72 €
(celková suma vo výške 2.000,-€)
B./ schvaľuje
1. Cenovú kalkuláciu za poskytnutú službu (výroba a vysielanie programov a videotextových
správ) pre Mesto Kolárovo vo výške 2.600,-€/mesiac, účinnosťou od 1.7.2012
č. 373/2012
uznesenie
k Výročnej správe o hospodárení spoločnosti KolByt, s.r.o. Kolárovo za rok 2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Výročnú správu o hospodárení spoločnosti KolByt, s.r.o. Kolárovo za rok 2011
2. Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky spoločnosti KolByt, s.r.o.
Kolárovo za rok 2011
3. Výsledok hospodárenia za rok 2011:
Zisk po zdanení:
126,-€
Vykázaný zisk použiť na krytie strát z minulých období
4. Stanovisko DR k hospodáreniu spoločnosti KolByt, s.r.o. za rok 2011
č. 374/2012
uznesenie
k Výročnej správe a záverečnému účtu Mesta Kolárovo za rok 2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. vypracovanú výročnú správu s rozborom záverečného účtu mesta za rok 2011, vrátane
hodnotenia programového rozpočtu mesta za rok 2011 a informatívnej správy
o konsolidovanej účtovnej závierke mesta za rok 2011
2. rozpočtové opatrenie mesta č. 5/2011 so zapracovanými zmenami rozpočtu mesta
k 31.12.2011
3. záverečný výrok zo správy nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2011
a o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2011
4. odborné stanovisko HKM k záverečnému účtu mesta za rok 2011
B./ schvaľuje
1. záverečný účet mesta za rok 2011 a súhlasí s celoročným hospodárením bez výhrad
s nasledovnými vykázanými údajmi:
a.) Bežný rozpočet uzatvorilo mesto s prebytkom vo výške
249.331,47,-€
V tom:
Príjmy bežného rozpočtu:
5.694.626,72 €
Výdavky bežného rozpočtu:
- 5.445.295,25 €
(vrátane limitov RO na BV)

Prebytok bežného rozpočtu:

+ 249.331,47 €

b.) Kapitálový rozpočet uzatvorilo mesto so schodkom vo výške
V tom:
Príjmy kapitálového rozpočtu:
150.088,79 €
Výdavky kapitálového rozpočtu:
- 813.525,74 €

- 663.436,95 €

(vrátane limitov RO na KV)

Schodok kapitálového rozpočtu:

- 663.436,95 €

Z rozdielu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za rok 2011
vyplýva schodok hospodárenia bežného roka v celkovej výške
c.) Finančné operácie uzatvorilo mesto so zostatkom vo výške
V tom:
613.624,54 €
Príjmové finančné operácie:
Výdavkové finančné operácie:
- 182.349,87 €
Zostatok finančných operácií:
+ 431.274,67 €

- 414.105,48 €
+ 431.274,67 €

d.) Zostatok peňažných prostriedkov rozpočtového
hospodárenia mesta k 31.12.2011:
V tom:
1. schodok hospodárenia roka:
- 414.105,48 €
+ 431.274,67 €
2. zostatok finančných operácií:
3. zostatok peňažných fondov
+ 120.066,85 €
(po vylúčení účelových zdrojov)

e.) Usporiadanie prostriedkov rozpočtového hospodárenia
137.236,04 €
do peňažných fondov:
V tom:
1. rezervný fond:
87.238,48 €
2. fond údržby:
49.997,56 €
f.) Použitie prostriedkov rezervného fondu v rámci rozpočtu
roka 2012
0,00 €
2. audítora na overenie účtovnej závierky mesta na rok 2012 v osobe Ing. Beke Alexandra,
certifikovaného audítora, č. licencie 000480, so sídlom Komárno, Ul. R.Seressa 12/206
č. 375/2012
uznesenie
k návrhu mandátnej zmluvy o správe mestských bytov mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. uzatvorenie mandátnej zmluvy o obstaraní činností súvisiacich so správou bytového
hospodárstva mesta Kolárovo s firmou KolByt, s.r.o so sídlom Kostolné nám. 32, Kolárovo
na dobu určitú t.j. od 01.01.2013 do 31.12.2015 podľa predloženého návrhu
č. 376/2012
uznesenie
k úprave rozpočtu ZŠ a ŠKD pri ZŠ na rok 2012
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Úpravu rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2012 nasledovne:

a) Základná škola F. Rákócziho II, V.Palkovicha 3, Kolárovo
schválený limit normatívnych výdavkov v €, kód 111 :
upravený limit norm.výdavkov v €, kód 111 k 30.4.2012
uvoľnenie vytvorenej rezervy v € : 5% v hodnote
na vykrytie výdavkov na plyn (vyúčtovanie a preddavky)
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
dopravné:
-100% hodnota zo skutočných vlastných príjmov
podľa čl.15 ods.2)a3) VZN č.7/2008- predpoklad
-nenormatívne dotácie od KŠÚ do výšky príjmov – kód 111
v tom:
žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia – predpoklad
b) Základná škola M. Korvína, Školská 6, Kolárovo
schválený limit výdavkov v €, kód 111 :
upravený limit norm.výdavkov v €, kód 111 k 30.4.2012
z toho : vytvorenie rezervy v € : 5%
ponechanie 14000 € na položke 633- materiál na údržbu,
s použitím na základe uznesenia MsZ
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
-vyúčtovanie TE za rok 2011 účelovo na TE
dopravné:
-100% hodnota zo skutočných vlastných príjmov
podľa čl.15 ods.2)a3) VZN č.7/2008 - predpoklad
-nenormatívne dotácie od KŠÚ do výšky príjmov – kód 111
v tom:
žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia – predpoklad
c) Základná škola J.Á. Komenského, Rábska 14, Kolárovo
schválený limit normatívnych výdavkov v €, kód 111 :
upravený limit norm.výdavkov v €, kód 111 k 30.4.2012
z toho : vytvorenie rezervy v € : 5%
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
-vyúčtovanie TE za rok 2011 účelovo na TE
dopravné:
-100% hodnota zo skutočných vlastných príjmov
podľa čl.15 ods.2)a3) VZN č.7/2008 - predpoklad
-nenormatívne dotácie od KŠÚ do výšky príjmov – kód 111
v tom:
žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia – predpoklad
d) Školský klub detí, V.Palkovicha 3, Kolárovo
schvaľuje rozpis a refundáciu fixných výdavkov podľa
predloženého návrhu

344 774
350 402
17 564 €

1 766
2 000

3 870

433 740
465 326
23 266

4 526
2 067
708

2 790

308 231
322 838
16 141
3 474
2 046
1 000

3 870

účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
-50% hodnota zo skutočných vlastných príjmov,
podľa čl.15 ods.1) VZN č.7/2008, predpoklad:

3 825

-nenormatívne dotácie od KŠÚ do výšky príjmov – kód 111
e) Školský klub detí, Školská 6, Kolárovo
schvaľuje rozpis a refundáciu fixných výdavkov podľa
predloženého návrhu
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
schválený limit:50% zo skutočných vlastných príjmov,
podľa čl.15 ods.1) VZN č.7/2008, predpoklad:
navýšenie limitu:
upravený limit: 50% zo skutočných vlastných príjmov,
podľa čl.15 ods.1) VZN č.7/2008, predpoklad:

2 350
2 150
4 500

-nenormatívne dotácie od KŠÚ do výšky príjmov – kód 111
f) Školský klub detí, Rábska 14, Kolárovo
-schvaľuje rozpis a refundáciu fixných výdavkov podľa
predloženého návrhu,
-schvaľuje rozpis normatívnej dotácie s tým, že účelovú dot.
v hodnote 1226 € treba vykázať v rámci účelových dotácií
nasledovne:
upravený limit normatívnych výdavkov bez VP
k 12.3.2012 kód 41:
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
-na TE v ŠKD
-odstupné
-50% hodnota zo skutočných vlastných príjmov,
podľa čl.15 ods.1) VZN č.7/2008, predpoklad:

42 122
1 174
1 226
1 920

-nenormatívne dotácie od KŠÚ do výšky príjmov – kód 111
g) Materská škola s VJM, Brnenské námestie 16, Kolárovo
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
schválený limit: 50% zo skutočných vlastných príjmov,
podľa čl.15 ods.1) VZN č.7/2008, predpoklad:
úprava limitu:
upravený limit: :50% zo skutočných vlastných príjmov,
podľa čl.15 ods.1) VZN č.7/2008, predpoklad:
účel použitia: oprava chodníkov na základe žiadosti č. 495/2012
zo dňa 15.6.2012 vo výške 1.120,-€
-nenormatívne dotácie od KŠÚ do výšky príjmov – kód 111
h) Základná umelecká škola, Kostolné nám. 10, Kolárovo
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
schválený limit:-50% zo skutočných vlastných príjmov,
podľa čl.15 ods.1) VZN č.7/2008, predpoklad:
úprava limitu:

2 400
- 800
1 600

.

5 650
- 850

upravený limit: :-50% zo skutočných vlastných príjmov,
podľa čl.15 ods.1) VZN č.7/2008, predpoklad:

4800

-nenormatívne dotácie od KŠÚ do výšky príjmov – kód 111
i) Materská škola Lesná 10, Kolárovo :
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
-50% hodnota zo skutočných vlastných príjmov,
podľa čl.15 ods.1) VZN č.7/2008, predpoklad:

1 550

účel použitia vlastných príjmov: oprava osvetlenia v triedach
-Nenormatívne dotácie od KŠÚ do výšky príjmov – kód 111
č. 377/2012
uznesenie
k návrhu na cestovanie detí a žiakov z mestskej časti Kráľka do Kolárova a späť
od 1.9.2012
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. návrh na riešenie dopravy detí z mestskej časti Kráľka do Kolárova a späť školským
autobusom od 1.9.2012 do 31.12.2012
B./ schvaľuje
1. na základe vyhodnotenia verejného obstarávania s nízkou hodnotou uzatvorenie zmluvy
o preprave detí z mestskej časti Kráľka do Kolárova a späť s prepravcom Fülöp Jurajom
od 1.9.2012 do 31.12.2012
C./ ukladá MsÚ
1. zapracovať do rozpočtu mesta na r. 2012 čiastku 1.500,-€ na prepravu detí z mestskej časti
Kráľka do Kolárova a späť , na krytie výdavkov od mesiaca september do decembra r. 2012
Zodpovedná: Ing. Klára Oremová
č. 378/2012
uznesenie
k vytvoreniu nultého ročníka v ZŠ M. Korvína s VJM na školský rok 2012/2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o vytvorení nultého ročníka na školský rok 2012/2013
č. 379/2012
uznesenie
k Plánu kontrolnej činnosti HKM na obdobie II. polroka 2012
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Plán kontrolnej činnosti HKM na obdobie od 01.07.2012 do 31.12.2012
B./ poveruje
1. HKM na výkon kontroly v súlade so schválenými plánom kontrolnej činnosti na obdobie
od 01.07.2012 do 31.12.2012

2. HKM na výkon kontroly platobných dekrétov v MŠ Lesná 8 a Lesná 10, dôsledkom
centralizácie materských škôl, na základe schválenej Koncepcie rozvoja školstva
v pôsobnosti samosprávy mesta Kolárovo
č. 380/2012
uznesenie
k návrhu na doplnenie členov komisie na prešetrenie sťažností proti činnosti
poslanca MsZ, primátora a HKM
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. p Kögler Zoltána a Domján Erzsébet za členov komisie na prešetrenie sťažností proti
činnosti poslanca MsZ, primátora a HKM
č. 381/2012
uznesenie
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ ukladá
1. MsÚ po predložení geometrického plánu zverejniť zámer mesta v zmysle zákona SNR č.
138/1991 Zb. § 9 a.) – priamy predaj nehnuteľnosti – časť pozemku parcely reg. „C“ s parc.
číslom 279/1 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Kolárovo, ved. na LV č.
4941 o výmere cca 230 m2 na základe cenovej mapy mesta za 10,-€/m2. Výmera bude
upresnená geometrickým plánom. Výdavky spojené s geometrickými plánom hradí
žiadateľ.
č. 382/2012
uznesenie
ku Koncepcii rozvoja kultúry mesta Kolárovo 2012-2016
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Koncepciu rozvoja kultúry mesta Kolárovo na roky 2012 – 2016 podľa návrhu
vypracovaného Komisiou kultúry a kultúrneho dedičstva pri MsZ
2. nasledovné úlohy vyplývajúce z Koncepcie rozvoja kultúry mesta Kolárovo na roky
2012 – 2016 :
2.1. Uskutočniť prezentáciu koncepcie kultúry pre zamestnancov MsÚ, pracovníkov v
kultúre a pre aktívne pracujúce organizácie v oblasti kultúry
Termín : 07/2012
Zodpovedný : MsÚ, MsKS,
predsedkyňa Klubu dôchodcov
2.2. Aktualizácia a sprehľadnenie webovej stránky mesta
Termín : 07/2012
Zodpovedný : MsÚ
2.3. Vypracovať VZN o kultúrnych pamiatkach a ich ochrane
Termín: 10/2012
Zodpovedný: MsÚ

2.4. Určiť kolektív autorov zodpovedných za vydanie knihy o meste
Termín : 11/2012
Zodpovedný : Komisia kultúry a
kultúrneho dedičstva
2.5. Vypracovať komunikačný a marketingový plán kultúrnych akcií organizovaných
mestom
Termín: 12/2012
Zodpovedný: riaditeľ MsKS, MsÚ
2.6. Vykonať nutné opravy MsKS a Domu ľudových tradícií
Termín: 12/2012
Zodpovedný: MsÚ, riaditeľ MsKS,
2.7. Vybudovať bezbariérový prístup imobilným obyvateľom do MsKS
Termín: 12/2013
Zodpovedný: MsÚ, MsKS
2.8. Vydávanie miestneho časopisu v mesačnom intervale
Termín:1/2013
Zodpovedný: riaditeľ MsKS, MsÚ,
predseda Komisie kultúry a kultúrneho
dedičstva
2.9. Vydanie propagačného materiálu o meste Kolárovo
Termín:1/2013
Zodpovedný: predseda Komisie kultúry
a kultúrneho dedičstva, MsÚ,
2.10. Vypracovať a zaviesť systém vzdelávania vrátane harmonogramu seminárov pre
zamestnancov MsÚ a pracovníkov v kultúre
Termín: 02/2013
Zodpovedný: riaditeľ MsKS, MsÚ
2.11. Uskutočniť stretnutie s pracovníkmi v kultúre ohľadne vyhodnotenia úloh a
opatrení prijatých na základe koncepcie rozvoja kultúry
.
Termín: 02/2013
Zodpovedný: MsKS, MsÚ, predseda
Komisie kultúry a kultúrneho dedičstva
2.12. Vykonať podľa možností vyprázdenie a sprístupnenie bytov na Ul. V.
Palkovicha 1
Termín: 03/2013
Zodpovedný: MsÚ
2.13. Vypracovať systém oceňovania profesionálnych i dobrovoľných pracovníkov v
kultúre.
Termín: 03/2013
Zodpovedný: MsÚ, predseda Komisie
kultúry a kultúrneho dedičstva
2.14. Zavedenie systému oceňovania pracovníkov v kultúre
Termín: 01/2014
Zodpovedný: MsÚ, predseda Komisie
kultúry a kultúrneho dedičstva
2.15. Vypracovať projektovú dokumentáciu na výstavbu amfiteátra na školskom dvore
ZŠ F. Rákócziho II. S VJM
Termín : 1/2014
Zodpovedný : MsÚ
2.16. Vydanie knihy ako učebnice pre žiakov mesta Kolárovo a regiónu, v ktorej
bude zahrnutá aj miestna história.
Termín:12/2014
Zodpovedný: predseda Komisie kultúry
a kultúrneho dedičstva, MsÚ,
2.17. Výstavba amfiteátra na školskom dvore ZŠ F. Rákócziho II. S VJM
Termín : 12/2015
Zodpovedný : MsÚ

2.18. Riešiť problém vykurovania MsKS
Termín: 09/2016
Zodpovedný: MsÚ
2.19. Realizovať rekonštrukciu budovy na Ul. V. Palkovicha 1 na kultúrne účely
Termín: 12/2016
Zodpovedný: MsÚ
č. 383/2012
uznesenie
žiadostiam o uzavretie nájomnej zmluvy v nájomných bytoch mesta
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Uzatvorenie nájomnej zmluvy s Horváth Ladislavom a manž. Rozáliou, bytom Kolárovo,
Radnótiho 42/5, na dobu od 01.07.2012 do 31.12.2012 v zmysle zásad nakladania
a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č.20 hodným osobitného zreteľa. Uvedený
prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

2. Uzatvorenie nájomnej zmluvy s Zsoldos Silvestrom a manž. Csillou, bytom Kolárovo,
Radnótiho 42/12 na dobu 01.07.2012 do 30.09.2012 v zmysle zásad nakladania
a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č.20 hodným osobitného zreteľa.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
3. Uzatvorenie nájomnej zmluvy s Ivetou Sztojkovou a druhom Imrichom Sztojkom bytom
Kolárovo, Osada Dankó Pistu 71/7, na dobu 01.07.2012 do 30.09.2012 v zmysle zásad
nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č.20 hodným osobitného
zreteľa. Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
4. Uzatvorenie nájomnej zmluvy s Zuzanou Keleovou bytom Kolárovo, Radnótiho 40/1, na
dobu 01.08.2012 do 31.07.2013 v zmysle zásad nakladania a hospodárenia s majetkom
mesta Kolárovo čl. č.20 hodným osobitného zreteľa. Uvedený prenájom MsZ v Kolárove
schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
5. Uzatvorenie nájomnej zmluvy s Leszkó Ladislavom a manž. Zuzanou, bytom Kolárovo,
Osada Dankó Pistu 71/6 na dobu od 01.07.2012 do 30.09.2012 v zmysle zásad nakladania
a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č.20 hodným osobitného zreteľa. Uvedený
prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
6. Uzatvorenie nájomnej zmluvy s Bartanusz Dávidom a manž. Anetou, bytom Kolárovo,
Pražské nám. 36/3 na dobu od 01.07.2012 do 31.09.2012 v zmysle zásad nakladania
a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č.20 hodným osobitného zreteľa. Uvedený
prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
B./ ruší
1. uznesenie MsZ č. 871/B/4/2010 zo dňa 21.07.2010 – Odpredaj dvojizbového bytu na Ul.
Pražské nám. 36/3 Kolárovo, vo výmere 60,31 m2 formou verejnej súťaže

č. 384/2012
uznesenie
k žiadosti p. Mihalics Atilu, bytom Kolárovo, Ul. Kollárova 6, o osobitné užívanie verejného
priestranstva v k.ú. Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. Mesto Kolárovo zverejnilo zámer na prenájom verejného priestranstva za účelom
umiestnenia informačných zariadení na stĺpoch verejného osvetlenia, resp. na oceľových
stĺpoch /rozloha 1 ks informačného zariadenia 800x1200 mm/ nachádzajúceho sa na
pozemkoch:
a.) parc.č. 1195 na c. III/06347
b.) parc.č. 1410/1 na c. II/573
c.) parc.č. 1565/1 na c. II/573
d.) parc.č. 838/1 na c. II/573 v k.ú. Kolárovo
Na zverejnený zámer podal žiadosť Mihalics Atila, bytom Kolárovo, Ul. Kollárova 6.
B./ schvaľuje
1. so súhlasom 13 poslancov, ktorí predstavujú viac ako trojpätinovú väčšinu všetkých
poslancov mestského zastupiteľstva uzatvorenie zmluvy o osobitnom užívaní – prenájme
verejného priestranstva v k.ú. Kolárovo:
a.) časť pozemku parc.č. 1195 – oceľový stĺp verejného osvetlenia vo vzdialenosti 0,5 m od
okraja štátnej cesty tr. III Kolárovo – Zemianska Olča
b.) časť pozemku parc.č. 1410/1 – oceľový stĺp
vo vzdialenosti 2,10 m od okraja štátnej cesty tr. II Komárno - Šaľa
c.) časť pozemku parc.č. 1565/1 – oceľový stĺp verejného osvetlenia
vo vzdialenosti 8,0 m od okraja štátnej cesty tr. II Komárno – Šaľa
d.) časť pozemku parc.č. 838/1 – oceľový stĺp
vo vzdialenosti 2,0 m od okraja štátnej cesty tr. II Komárno – Šaľa,
za účelom umiestnenia informačných zariadení, v rozlohe 800x1200 mm, za cenu 0,15
€/m2/deň, na dobu neurčitú, s jednomesačnou výpovednou lehotou, s platnosťou
a účinnosťou od nasledujúceho dňa po zverejnení zmluvy o osobitnom užívaní
verejného priestranstva na webovom sídle mesta.
č. 385/2012
uznesenie
k návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme v budove Športovej haly v Kolárove, za účelom
prevádzkovania nápojového automatu
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. uzatvorenie Zmluvy o nájme medzi Mestom Kolárovo a p. Evou Pinkeovou, bytom
Hlavná 51, Patince, za účelom prevádzkovania nápojového automatu v budove Športovej
haly, Školská 6, Kolárovo, vo výmere 1 m2 na dobu neurčitú od 01.07.2012, za mesačné
nájomné vo výške 20,-€
č. 386/2012
uznesenie
k žiadosti o prenájom nebytových priestorov na Ul. mostovej 7, Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo rada v Kolárove
A./ schvaľuje
1. prenájom nebytových priestorov pre Öszi Jána, bytom Kolárovo, Petőfiho rad 27, na
kancelárske účely – sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti, na Ul. mostovej

7 (bývalá prevádzková budova Pohrebníctva) Kolárovo, miestnosť č. 103 s celkovou
výmerou 11,30 m2 za ročné nájomné 26,56 €/m2 + režijné náklady, na dobu neurčitú
s účinnosťou od 01.08.2012 so súhlasom 12 poslancov, ktorí predstavujú viac ako
trojpätinovú väčšinu všetkých poslancov mestského zastupiteľstva, ako prípad hodný
osobitného zreteľa
č. 387/2012
uznesenie
k žiadosti p. Hajredin Halili, bytom Rábska 887/30, Kolárovo, o osobitné užívanie verejného
priestranstva v k.ú. Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. Mesto Kolárovo zverejnilo zámer na prenájom verejného priestranstva v k.ú. Kolárovo,
časť pozemku parc.č. 1565/1, na Kostolnom námestí, vo výmere 12,25 m2 za účelom
vytvorenia letnej terasy.
Na zverejnený zámer podal žiadosť p. Hajredin Halili, bytom Kolárovo, Ul. rábska 887/30.
B./ schvaľuje
1. uzatvorenie zmluvy o osobitnom užívaní – prenájme verejného priestranstva v k.ú.
Kolárovo, časť pozemku parc.č. 1565/1, na Kostolnom námestí č. 5, pred prevádzkovou
jednotkou Istambul kebab, vo výmere 12,25 m2, za cenu 30,-€ za každý aj neúplný m2
ročne – v centre mesta, pre žiadateľa: Hajredin Halili, bytom Kolárovo Ul. Rábska
887/30, za účelom vytvorenia letnej terasy pred prevádzkovou jednotkou Istambul kebab
na dobu určitú do 01.10.2012 s jednomesačnou výpovednou lehotou, s platnosťou od
28.06.2012 a účinnosťou od nasledujúceho dňa po zverejnení zmluvy na webovom sídle
mesta.
č. 388/2012
uznesenie
k žiadosti Sanacom s.r.o. – MUDr. Cséplő Peter, Trstinová 2, Komárno o prenájom nebytových
priestorov v Zdravotnom stredisku Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. prenájom nebytových priestorov pre Sanacom s.r.o. zastúpenú konateľom MUDr. Petrom
Cséplőm, Trstinová 2, 945 01 Komárno, za účelom prevádzkovania hematologickej
ambulancie v Zdravotnom stredisku Kolárovo na Brnenskom nám. 4, miestnosť č. 22,23
s celkovou výmerou 37,89 m2 za ročné nájomné 26,56 €/m2 + režijné náklady, na dobu
neurčitú s účinnosťou od 01.10.2012 so súhlasom 13 poslancov, ktorí predstavujú viac
ako trojpätinovú väčšinu všetkých poslancov mestského zastupiteľstva, ako prípad hodný
osobitného zreteľa.
2. uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve s účinnosťou od 01.07.2012 na dobu určitú do
30.09.2012 za účelom zabezpečenia potrebných dokladov na prevádzkovanie
hematologickej ambulancie
č. 389/2012
uznesenie
k pripravenosti projektu – „Rekonštrukcia a revitalizácia protipovodňových tokov a zariadení na
území mesta Kolárovo“ ku dňu 27.06.2012
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Ústne informácie primátora mesta o podpísaní zmlúv v predmetnej veci, o odovzdaní
staveniska zhotoviteľovi, o prenájme priestorov Gúta Service so zhotoviteľom.

V súčasnosti prebieha zostavenie harmonogramu stavebných prác a vyhotovenie
fotodokumentácie existujúceho stavu.
2. V zmysle podpísaného „Dodatku č. 1 k Mandátnej zmluve“, úlohu stavebného dozoru
v zastúpení firmy EURO-STAV, s.r.o. Veľký Meder bude zabezpečovať Ing. Ladislav
Mažár
3. Kontrolou priebehu realizácie rekonštrukčných prác v zastúpení MsÚ Kolárovo, primátor
mesta poveruje pp. Ing. Mészáros Imricha a Balogh Zsolta – dňom 28.júna 2012
4. Na základe doporučenia Komisie povodňovej ochrany a ochrany ŽP pri MsZ Kolárovo,
úlohou verejnej kontroly priebehu realizácie rekonštrukčných prác bol poverený p. Németh
Ernest – člen komisie, dňom 1. júla 2012 až do doby ukončenia projektu
B./ odporúča primátorovi mesta
1. Vyhotoviť poverovací list pre p. Németh Ernesta (ktorý bude obsahovať aj úlohy poverenej
osoby, obsiahnuté v zápisnici komisie povodňovej ochrany a OŽP zo dňa 18. júna 2012),
v zmysle ktorého bude oprávnený vykonávať verejnú kontrolu projektu „Rekonštrukcia
a revitalizácia protipovodňových tokov a zariadení na území Mesta Kolárovo“ počas
priebehu jeho realizácie až do ukončenia.
2. O predmetnej právomoci verejného činiteľa vyrozumieť všetky zainteresované fyzické
a právnické osoby – (právo vstupu na stavenisko, vyhotovovať fotografické zábery,
poskytovať náležité informácie v prípade dotazov, atď.), ktoré sú zapojené do realizácie
projektu, vr. aj firmy KUBING, s.r.o. Komárno.
3. Zabezpečiť, aby p. Németh Ernest (zástupca poradného orgánu MsZ) bol pozývaný na
všetky kontrolné dní, ktoré budú zvolávané za účelom hodnotenia priebehu, konzultácie
vzniknutých problémov, príp. iných záležitostí, vyskytovaných počas realizácie
rekonštrukčných prác.
Termín: do 30.06.2012
C./ ukladá MsÚ
1. Na základe ústnej požiadavky obyvateľov Ul. staničnej, pozemky ktorých hraničia so
staveniskom, príp. sú súčasťou staveniska (avšak vrámci vecného bremena má právo
vstupu zhotoviteľ), pozvať na osobné stretnutie s občanmi, pri ktorej príležitosti sa budú
môcť oboznámiť so spôsobom realizácie rekonštrukcie, následne sa budú vedieť pripraviť
na nutnosť rozoberania ohrady, drobných stavieb.
Zodpovedný: Ing. Mészáros I.
Termín: do 7.07.2012

Árpád H o r v á t h
primátor mesta

