Uznesenie
7. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 25.06.2007
č. 100/2007
uznesenie
k Podnikateľskému zámeru príspevkovej organizácie DP Globál Kolárovo na r. 2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Podnikateľský zámer príspevkovej organizácie DP Globál Kolárovo na rok 2007

č. 101/2007
uznesenie
k Stave vysporiadania záväzkov DP Globál Kolárovo voči Daňovému úradu Kolárovo
ku dňu 31.05.2007 týkajúcich sa daňových kontrol z r. 2000 a 2001
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o stave vysporiadania záväzkov DP Globál Kolárovo voči Daňovému úradu
Kolárovo týkajúcich sa daňových kontrol z r. 2000 a 2001 ku dňu 31.05.2007
2. Oznámenie Daňového úradu Kolárovo č. 620/230/7798/07/Ham zo dňa 01.06.2007
3. žiadosť príspevkovej organizácie DP Globál Kolárovo vo veci odpustenia
poskytnutej návratnej finančnej výpomoci Mestom Kolárovo v celkovom objeme
3.902.924,-Sk
B./ ukladá
1. Msú v spolupráci s riaditeľom DP Globál Kolárovo:
pripraviť návrh spôsobu vysporiadania zadĺženosti a organizačného usporiadaniaDP Globál
Kolárovo ku dňu 31.12.2007 – na základe vykonanej finančnej analýzy stavu zadĺženia DP
Globál Kolárovo ku dňu 31.5.2007 (nevysporiadaná pôžička voči mestu, daňová povinnosť
voči DÚ, záväzky voči dodávateľom - na septembrové zasadnutie MsZ
Zodpovední: Ing. Iveta Némethová
a Ing. Kucsera Štefan
Termín spracovania návrhu: do 31.08.2007

č.. 102/2007
uznesenie
k Žiadosti DP Globál Kolárovo o povolenie vykrytia opravy vstupnej brány futbalového
ihriska z fondu reprodukcie DP Globál Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. žiadosť DP Globál Kolárovo o povolenie vykrytia opravy vstupnej brány Futbalového
ihriska Kolomana Gıgha v Kolárove z fondu reprodukcie vo výške 40. tis. Sk

č. 103/2007
uznesenie
k plánu hospodárnosti využitia technologického vozidla na zber komunálneho odpadu
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. plán hospodárnosti využitia technologického vozidla na zber komunálneho odpadu
B./ schvaľuje
1. zabezpečenie nákupu nebrzdeného prívesu (nosnosti do 750 kg) ku špeciálnemu
automobilu BUCHER BU – 150 (zberné vozidlo s lineárnym stláčaním), za účelom
postupného znižovania nákladovosti pravidelného zberu separovaného odpadu
Zodpovedný: Ing. Mészáros Imrich
Termín: do 31.07.2007
2. prefinancovanie nákupu nebrzdeného prívesu ku špeciálnemu automobilu BUCHER
BU - 150 z poskytovanej dotácie Recyklačného fondu za výsledky separovaného zberu
v I. polroku 2007
Zodpovedná: Ing. Klára Oremová
Termín: do 31.08.2007
č. 104/2007
uznesenie
ku kontrole plnenia úloh vyplývajúcich z krátkodobého rozvojového investičného zámeru
mesta na rok 2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia úloh vyplývajúcich z krátkodobého rozvojového investičného zámeru
mesta na rok 2007
B./ schvaľuje
1. zaradenie do KRP dodávku geodetických prác, zameranie časti extravilánu mesta „Dögös“
pre účely územnoplánovacej dokumentácie v hodnote 73 tis. Sk
2. Polohopisné a výškopisné zameranie centra mesta pre účely územnoplánovacej
dokumentácie v hodnote 178.500,-Sk
C./ ukladá
1. MsÚ predložiť finančnú kalkuláciu a spôsob technického riešenia odvádzania povrchových
vôd na Ul. česká, východná a dolná
Zodpovedný: Ing. Mészáros Imrich
Termín: júlové zasadnutie MsZ
2.MsÚ pripraviť návrh majetkového vysporiadania cyklistickej trasy ( od konca
Ul. orechovej až k mestskému cintorínu), ďalej zaobstarať cenové ponuky za účelom
Vyhotovenia asfaltového koberca na tejto trase
Zodpovedný: Ing. Mészáros Imrich
Termín: júlové zasadnutie MsZ

č. 105/2007
uznesenie
k vyhodnoteniu pripomienok k spracovanému Návrhu územného plánu zóny JUH Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. vyhodnotenie pripomienok k spracovanému Návrhu územného plánu zóny JUH Kolárovo
č. 106/2007
uznesenie
k žiadosti ARDIS a.s. – Žiar nad Hronom – obstaranie zmien a doplnkov
ÚPN Mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ neschvaľuje
1. obstaranie zmeny č. 2 Územného plánu mesta Kolárovo – zmeny funkčného využitia
územia pre občiansku vybavenosť na Ul. hlavná (pôvodná lokalita 16 a 17) a priľahlého
pozemku, za účelom umiestnenia diskontnej predajne potravín, o podlahovej ploche
predajne - 800 m2 s podmienkou, že všetky náklady súvisiace s obstaraním zmeny ÚPN
hradí ARDIS a.s. Žiar nad Hronom
č. 107/2007
uznesenie
k vyplateniu časti odmeny pre riaditeľov ZŠ, ŠZ a ZUŠ za dosiahnuté výsledky v oblasti
východno-vzdelávacej a kultúrnej činnosti na školský rok 2006/2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. vyplatenie časti odmeny pre riaditeľov za dosiahnuté výsledky v oblasti výchovno vzdelávacej a kultúrnej činnosti v školskom roku 2006/2007 na základe vyhodnotenia
prémiových ukazovateľov podľa uznesenia MsZ č. 46/2007 A1 a), b), c), A2 a), b), A3
a),b) zo dňa 19.02.2007 nasledovne:
Funkcia
schválená odmena v Sk
riaditeľ ZŠ M. Korvína
12.000
12.400
riaditeľ ZŠ F. Rákócziho II.
riaditeľ ZŠ. J.A. Komenského
11.100
riaditeľ ZUŠ
11.500
riaditeľ ŠZ Brnenské nám. 16
10.600
č. 108/2007
uznesenie
k vyplateniu časti odmeny pre riaditeľov ZŠ, ŠZ a ZUŠ za dosiahnuté výsledky v oblasti
výchovno-vzdelávacej a kultúrnej činnosti na školský rok 2006/2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1) Finančné prostriedky na nadčasy, na zastupovanie, na prémie zamestnancov ZŠ a ŠZ
v zriaďovacej pôsobnosti mesta v roku 2007 nasledovne:

a) Pre základné školy
b) Pre školské zariadenia

725 tis. Sk
555 tis. Sk

2) Spôsob rozdelenia finančných prostriedkov na nadčasy, na zastupovanie, na prémie
zamestnancov ZŠ a ŠZ v zriaďovacej pôsobnosti mesta v roku 2007 nasledovne:
ZŠ, ŠZ
ZŠ M.Korvína
ZŠ J.A.Komenského

V tis. Sk

250
244

ŠZ
CVČ

V tis. Sk

56
79

MŠ Lesná8
ZŠ F.Rákócziho II.

231

55
MŠ Lesná 10

ZŠ spolu

32

725
ŠJ Lesná 8

33
SJ Školská
ŠKD pri ZŠ Korvína

35

28
ŠJ Rábska

ŠKD pri ZŠ Komensk.

21

555
ŠZ spolu

ŠKD pri ZŠ Rákócziho

28

68
MŠ Brnenské

22
ŠJ Brnenské

98
ZUŠ

3. Rozdelenie I.časti finančných prostriedkov na nadčasy, na zastupovanie, na prémie
zamestnancov ZŠ a ŠZ v zriaďovacej pôsobnosti mesta v roku 2007 vo výške 50% zo
schválenej čiastky 1.280 tis. Sk
B./ ukladá
1. MsÚ zapracovať do rozpočtu ZŠ a ŠZ finančné prostriedky na nadčasy, na zastupovanie,
na prémie zamestnancov ZŠ a ŠZ v zriaďovacej pôsobnosti mesta v roku 2007 schválené
mestským zastupiteľstvom.
2. riaditeľom ZŠ a ŠZ:
1. riešiť prácu nadčas zamestnancami v prvom rade formou náhradného voľna.
2. zapracovať čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas do kolektívnej zmluvy
3. uzavrieť pracovnú zmluvu s pedagógom na prácu asistenta učiteľa až po schválení
dotácie na asistenta učiteľa z KŠÚ na šk.r. 2007/2008.

č. 109//2007
uznesenie
Informatívnej správe riaditeľov ZŠ a CVČ o počte prihlásených detí do letného tábora ŠKD
a CVČ a o fáze organizačného zabezpečenia prevádzky
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. informatívnu správu riaditeľov ZŠ a CVČ o počte prihlásených detí do letného ŠKD a CVČ
a o fáze organizačného zabezpečenia prevádzky
B./ schvaľuje
1. Prevádzkovanie letného ŠKD pri ZŠ M. Korvína v období od 16.7.do 27.7.2007 aj
za účasti nízkeho počtu, min. 8 - 10 žiakov.
2. navýšenie finančných prostriedkov na odmeny pedagógov podľa dohody o vykonaní
práce uzatvorené Mestom Kolárovo za účelom prevádzkovania letného tábora v CVČ
brutto: o 6700 Sk na obdobie od 02.07.2007-do 13.07.2007, schváleného uznesením MsZ
číslo 84/2007 B1 zo dňa 30.04.2007

č. 110/2007
uznesenie
k VZN č. 3/2007 o školských obvodoch
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. VZN č. 3/2007 o školských obvodoch
B./ ruší
1. VZN č. 2/2004 o určení školských obvodov ZŠ - uznesenie MsZ č. 222/2004 zo dňa
14.6.2004

č. 111/2007
uznesenie
k Informatívnej správe o deratizácii na území mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o deratizácii na území mesta Kolárovo
č. 112/2007
uznesenie
k Správe HKM z následnej finančnej kontroly č. 04/07 HKM
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu HKM z následnej finančnej kontroly č. 04/07 HKM

B./ schvaľuje
1. čerpanie poskytnutej dotácie Mestom Kolárovo pre Futbalový klub Kolárovo na rok 2006
dodatočne uznať v štruktúre čerpania (podľa tabuľky predloženej správy) na základe
vyčíslenia HKM
Zodpovedná: Ing. Klára Oremová
Termín: 30.09.2007
C./ ukladá MsÚ
1. prepracovať VZN č. 1/2005 o poskytnutí finančnej dotácie s upresnením kritérií
financovania športu a sankcií za neoprávnené použitie poskytnutých finančných príspevkov
Zodpovedná: Ing. Iveta Némethová
Termín: 31.10.2007
2. v rámci VZN upresniť kritériá financovania športu, rozdelenie kritérií podpory pre mládež
a pre dospelých na r. 2008
Zodpovedná: Ing. Klára Oremová
Termín: 31.10.2007
D./ vyjadruje súhlas
1. členstva hlavného kontrolóra mesta Ing. Nagy Eugena vo výbore Futbalového klubu
Kolárovo
č. 113/2007
uznesenie
k Správe HKM z následnej finančnej kontroly č. 03/07 HKM
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu HKM z následnej finančnej kontroly č. 03/07 HKM v DPD a DD Kolárovo
č. 114/2007
uznesenie
k Návrhu DP Globál Kolárovo na rekonštrukciu podlahy hracej plochy športovej haly
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Návrh DP Globál Kolárovo na rekonštrukciu podlahy hracej plochy športovej haly
v Kolárove
B./ schvaľuje
1. rekonštrukciu športovej haly - výmenu odstránenia starej parkety a nosnej konštrukcie až
na betón a vybudovanie novej odpružnej nosnej konštrukcie, hydroizolácie, zvukotesnej
zábrany a veľkoplošnej parkety z tvrdého dreva v čiastke 1.250.690,-Sk, podľa cenovej
ponuky zo dňa25.06.2007
2. úpravu Krátkodobého investičného zámeru mesta Kolárovo na r. 2007 nasledovne:
a./ vypustiť:
- v rámci bodu č. 2 „Investičné výdavky na vypracovanie projektových dokumentácií“
odst. f.) - rekonštrukcia budovy Športovej haly v Kolárove, Ul. školská v čiastke
500 tis. Sk
- v rámci bodu č. 5 – „Investičné akcie s rozpočtovým nákladom nad 500 tis. Sk“
odst. a.) – úprava lokality Ul. podhajská (vyrovnanie terénu a vyhotovenie
odvodňovacieho jarku do cigánskeho kanálu v čiastke 500 tis. Sk,

b./ uvoľnené finančné prostriedky v rámci Krátkodobého investičného zámeru mesta
Kolárovo pre rok 2007 v čiastke 1.000.000,-Sk použiť na výmeru palubovky
v Športovej hale Kolárovo
č. 115/2007
uznesenie
k Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na obdobie júl – august 2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Plán činnosti hlavného kontrolóra mesta na obdobie júl – august 2007

č. 116/2007
uznesenie
k Informatívnej správe primátora mesta o valnom zhromaždení akcionárov obchodnej
spoločnosti „Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra“
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu primátora mesta o valnom zhromaždení akcionárov obchodnej
spoločnosti „Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra“
B./ schvaľuje
1. vyčlenenie 200 tis. z rozpočtu mesta na vykonanie nevyhnutných opráv tlakovej
kanalizácie na území mesta Kolárovo
C./ ukladá
1. HKM prešetriť majetkovo-právne vzťahy tlakových čerpadiel v jednotlivých
domácnostiach
Termín: júlové zasadnutie MsZ
č. 117/2007
uznesenie
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Stanovisko zástupcu primátora mesta – p. Imricha Árgyusiho k programovému bodu MsZ
Kolárovo č. 11/2 a 11/11 – v súlade so žiadosťami o odpredaj majetku mesta v rámci parc.
č. 28445, užívanej PD Kolárovo – zo dňa 28.05.2007
2. Vyjadrenie predsedu PD Kolárovo – p. Ing. Máté Tibora, k stanovisku zástupcu primátora
mesta Kolárovo, zo dňa 11. júna 2007
3. Obsah prípisu zástupcu primátora mesta (adresovaného pre pána Ing. Máté Tibora) –
„Perspektíva účelu využitia pozemkov, lokality – parc.č. 28445/... a 28445/... – vo
vlastníctve mesta, toho času užívaných PD Kolárovo“ zo dňa 19.06.2007

B./ schvaľuje
1./ odpredaj pozemku časť z parcely č. 277/1 s kultúrou ostatná plocha v k. ú. Kolárovo vo
výmere 28 m2 vedeného na LV č. 4941 pre Árgyusi Františka a manželku Irenu, rod.
Tóthová, obaja bytom Kolárovo, Ul. malinová č. 142/8 za cenu 30,- Sk/m2 v zmysle
uznesenia MsZ č. 61/2007, bod 3 s tým, že náklady spojené s prevodom hradia kupujúci.
2./ odpredaj pozemku časť z parcely č. 26 s kultúrou záhrada v podiele 30/120 o výmere 219
m2 vedeného na LV č. 1725 a časť z parcely č. 28 s kultúrou zastavané plochy a nádvoria
v podiele 30/120 o výmere 111,25 m2 vedeného na LV č. 1725 pre Tóth Ignáca, bytom
Kolárovo, Horná č. 57/30 za cenu 30,- Sk/m2 v zmysle uznesenia MsZ č. 61/2007 bod 3
s tým, že náklady spojené s prevodom hradí kupujúci
3./ odpredaj pozemku časť z parcely č. 28445/18 v k.ú. Kolárovo, vedeného na LV č. 4941
s kultúrou zastavané plochy a nádvoria o výmere 112 m2 pre:
- Tóth Gabriela, bytom Kolárovo, Rábska 89 v podiele 4/6
- Mátéovú Jolanu, rod. Miháliková, bytom Kolárovo, Mierová 121 v podiele 1/6
- Mihálik Pavla, bytom Mníchovo Hradište, Příčna 74, ČR v podiele 1/6
za cenu 30,- Sk/m2 v zmysle uznesenia MsZ č. 61/2007 bod 3 s tým, že náklady spojené
s prevodom hradia kupujúci
4./ odpredaj pozemku: - parc. č. 28445/88 vo výmere 830 m2 s kultúrou zastavané plochy
a nádvorie, - parc.. č. 28445/90 vo výmere 882 m2 s kultúrou zastavané plochy a nádvorie,
- parc. č. 28445/91 vo výmere 954 m2 s kultúrou zast. plochy a nádv. a časť z parcely č.
28445/3 vo výmere 7350 m2 s kultúrou zastavané plochy a nádvorie v k. ú. Kolárovo,
vedených na LV č. 4941
Pre: Keszeli Milana, bytom Kolárovo, Ul. Rovná 6
Keszeli Alexandra, bytom Kolárovo, Ul. Mlynská 32
Keszeli Zoltána, bytom Nesvady, Ul. Fraňa Kráľa 19
Keszeli Tibora, bytom Kolárovo, Ul. Podhájska 65
za cenu 200,- Sk/m2 s tým, že náklady spojené s prevodom a vyhotovením geometrického
plánu hradia kupujúci.
Podmienkou odpredaja je, že v prípade nasledujúceho odpredaja predmetného pozemku
kupujúcim, Mesto Kolárovo bude mať predkupné právo za pôvodnú kúpno-predajnú cenu.
5./ odpredaj pozemku parcely č. 28445/385 pod stavbou so súpisným číslom 3788 s kultúrou
zastavané plochy a nádvoria o výmere 560 m2 a pozemok časť z parcely č. 28445/275
s kultúrou zastavané plochy a nádvoria o výmere 1200 m2 v k. ú. Kolárovo, vedených na
LV č. 4941 pre KLK, s.r.o., Nové Zámky, Jazdecká 5236/1, zastúpená Ing. Ladislavom
Kérim za cenu 200,- Sk/m2 s tým, že náklady spojené s prevodom a vyhotovením
geometrického plánu hradí kupujúci.
Podmienkou odpredaja je, že v prípade nasledujúceho odpredaja predmetného pozemku
kupujúcim, Mesto Kolárovo bude mať predkupné právo za pôvodnú kúpno-predajnú cenu.
6./ odpredaj pozemku časť z parcely č. 1421/25 s kultúrou zastavané plochy a nádvoria v k. ú.
Kolárovo o výmere 20 m2 vedeného na LV č.
4941 pre Kucsora Tibora a manž.
Magdalénu Kucsorovú, obaja bytom Kolárovo, Sládkovičova 54 za cenu 500,- Sk/m2
s tým, že výdavky spojené s prevodom a vyhotovením geometrického plánu hradia kupu

C./ neschvaľuje

1./ odpredaj bytu v rodinnom dome súpisného čísla 1648 na pozemku s parc. číslom 1397/8
na Ul. V. Palkovicha 1 v Kolárove pre Mgr. Cais Miloša, byt č. 2 s celkovou plochou
90,62 m2.
D./ nemení
1. uznesenie MsZ č. 269/2002 /D./1
E. / ukladá
1. V spolupráci s vedením PD Kolárovo zabezpečiť inventarizáciu celého prenajímaného
majetku Mesta Kolárovo (poľnohospodárskej pôdy) pre PD Kolárovo – za účelom
upresnenia nájomného vzťahu, perspektívneho „efektívneho a funkčného“ využívania
územia, s prihliadnutím na lukratívnosť lokality, na možnosť postupného rozširovania
priemyselnej zóny Mesta Kolárovo
Zodpovední: Ing. Klára Oremová
Ing. Mészáros Imrich
Termín: do 31.10.2007

č. 118/2007
uznesenie
k uzatvoreniu nájomnej zmluve medzi Mestom Kolárovo a Poľovníckym združením DROP
Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom Mestom Kolárovo, Kostolné nám.
č. 1, v zastúpení primátorom mesta p. Horváth ´Árpádom a nájomcom Poľovnícke
združenie DROP Kolárovo so sídlom v Kolárove v zastúpení p. Zuber Jozefom (poľovným
hospodárom), za účelom výkonu práva poľovníctva – poľovné pozemky vlastníkov, ktoré
sú menšie ako 10 ha o výmere 1183 ha 6255 m2 na dobu 10 rokov od nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o schválení nájomnej zmluvy Obvodným lesným úradom
v Nových Zámkoch za ročné nájomné 7.811,-Sk
B./ ruší
1. uznesenie MsZ č. 734/2006 A./1. zo dňa 20.11.2006 k uzatvoreniu nájomnej zmluvy medzi
prenajímateľom Mesto Kolárovo a Poľovníckym združením DROP Kolárovo

č. 119/2007
uznesenie
k materiálom v rámci rôzneho
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. predĺženie nájomnej zmluvy pre Zlaticu Macsaliovú a druha Ladislava Vendégha, bytom
Kolárovo, Radnótiho č. 40/7, od 01.07.2007 do 30.06.2008
2. predĺženie nájomnej zmluvy pre Lauru Kürtiovú, bytom Kolárovo, Radnótiho č. 40/10, od
01.07.2007 do 30.06.2008
3. žiadosť MsKS Kolárovo o poskytnutie finančnej čiastky 10 tis.Sk, na uskutočnenie
rockového festivalu dňa 6.07.2007 v areáli Vodného mlyna Kolárovo

4. prenájom verejného priestranstva v k.ú. Kolárovo, časť parcely č. 1195, na ulici Rábskej,
pred objektom: HOSTINEC – HORVÁTH /SZEGVÁRI/, vo výmere 9 m2 , za cenu 600,SK/m2, Ladislavovi Nagyovi, bytom Kolárovo, ulica Rábska 7, na dobu neurčitú,
s trojmesačnou výpovednou lehotou, sezónne na obdobie od 01.06. do 30.09. bežného
kalendárneho roka, za účelom zriadenia letnej terasy, umiestnenia kovovej konštrukcie
zakrytej s markízou „ZLATÝ BAŽANT“ a za účelom umiestnenia plastových stolov
a stoličiek, s účinnosťou od 01.06.2007 s trojmesačnou skúšobnou dobou
5. komisiu na pridelenie nájomných bytov 12 b.j. – nižší štandard na osade Dankó Pištu a
21 b.j. na Brnenskom nám. v nasledovnom zložení:
Ladislav Varga, Erzsébet Domján, MUDr. Papáčková Ildikó, RSDr. Imrich Tóth, Forróová
Alžbeta, Ing. Katalin Farkas, Vojtech Bajcsi, Peter Tánczos, PaedDr. Kulich László,
Árgyusi Imrich, Ing. Iveta Némethová, Ing Nagy Eugen, Ing. Csiszár Štefan
Zapisovateľka: Szabóová Alžbeta
6. zmenu uznesenia MsZ č. 92/2007/B./ zo dňa 28.5.2007 nasledovne:
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
B./ schvaľuje
1. vymenovanie p. Ing. Dobi Róberta, bytom Komárno I. Madácha č.4 do vedúcej
funkcie Mesta Kolárovo na uvoľnenú funkciu náčelníka Mestskej polície Kolárovo
dňom 01.06.2007, na základe výsledného hodnotenia komisie na vyhodnotenie
výberového konania zo dňa 11.5.2007
č. 120/2007
uznesenie
k aktualizácii odmeňovania poslancov MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. odmeňovanie poslancov MsZ v Kolárove s účinnosťou od 1.7.2007 nasledovne:
Mesačná odmena poslanca MsZ (bez ohľadu na počet zasadnutí MsZ)
8% z platu primátora mesta:
4.860,-Sk
B./ ukladá
1. MsÚ ročne aktualizovať odmeny podľa vývoja priemerného platu v národnom
hospodárstve SR
č. 121/2007
uznesenie
k Návrhu spôsobu hospodárneho prevádzkovania služobného auta
Fiat Ducato, ŠPZ KN 273 BE
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ stiahlo z rokovania
1. prevádzkový poriadok, výpožičný poriadok a formulár zmluvy o nájme vozidla
č. 122/2007
uznesenie
k Návrhu vstupu obce Čalovec do Spoločného obecného stavebného úradu
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. vstup obce Čalovec do Spoločného obecného stavebného úradu so sídlom v Kolárovo,
Kostolné námestie č. 1, s platnosťou od 01.06.2007

2. návrh dodatku č. 3 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného (stavebného) úradu so
sídlom v Kolárove, Kostolné námestie č. 1, na výkon prenesených úloh štátnej správy
na obce
B./ ukladá
1. vedúcemu stavebného úradu zabezpečiť súhlas všetkých účastníkov Zmluvy o zriadení
spoločného obecného stavebného úradu (ďalej „zmluva“) k pristúpenie ďalšieho
účastníka k zmluve a schválenie dodatku č. 3 k Zmluve

č. 123/2007
uznesenie
k uzatvorenie zmluvy medzi Mestom Kolárovo a Obcou Čalovec ako
„Spoločný školský úrad“
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. vstup obce Čalovec do Spoločného školského úradu so sídlom v Kolárove, Kostolné nám.
č. 1

Árpád Horváth
Primátor mesta

