Uznesenie
z 20. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 29.9.2008
č. 399/2008
uznesenie
ku kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
č. 400/2008
uznesenie
k Správe o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie DP Globál Kolárovo za
I. polrok 2008
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o činnosti a výsledku hospodárenia DP Globál Kolárovo za I. polrok 2008
2. Informatívnu správu riaditeľa DP Globál Kolárovo o plnení prijatých opatrení na zníženie
nákladov organizácie ku dňu 31.8.2008
3. Informatívnu správu riaditeľa DP Globál Kolárovo o stave vysporiadania záväzkov ku dňu
31.8.2008
4. Správu HKM č. K 09/08 -2HKM o vývoji likvidity v príspevkovej organizácii DP Globál
Kolárovo ku dňu 31.8.2008
č. 401/2008
uznesenie
k návrhu zmeny organizačnej štruktúry príspevkovej organizácie DP Globál v rámci hlavnej
a vedľajšej činnosti
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. návrh zmeny organizačnej štruktúry DP Globál Kolárovo v rámci hlavnej a vedľajšej
činnosti účinnosťou od 1.10.2008 a očakávaný podnikateľský zámer VČ na IV.Q.2008
B./ ukladá
1. riaditeľovi príspevkovej organizácie DP Globál Kolárovo
1. zníženie stavu pohľadávok VČ minimálne v čiastke 1 mil. Sk k 31.12.2008
2. zníženie stavu záväzkov VČ z vlastných zdrojov organizácie minimálne o 1.100 tis. Sk
k 31.12.2008
3. dosiahnutie kladného výsledku hospodárenia VČ za r. 2008 minimálne v čiastke
100 tis. Sk bez poskytnutej finančnej dotácie od mesta Kolárovo

č. 402/2008
uznesenie
k Správe o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo
za I. polrok 2008
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie MsKS
za I. polrok 2008
č. 403/2008
uznesenie
k Správe o činnosti a výsledku hospodárenia rozpočtovej organizácie DPD a DD Kolárovo za
I. polrok 2008 a k materiálom v rámci DPD a DD Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o činnosti a výsledku hospodárenia DPD a DD Kolárovo za I. polrok 2008
B./ schvaľuje
1. zmenu investičného plánu DPD a DD na rok 2008 - presun kapitálových výdavkov
a zmenu investičného plánu podľa rozpisu riaditeľa organizácie DPD a DD Kolárovo
2. prenájom nebytových priestorov mesta Kolárovo – garáže pre DPD a DD Kolárovo na Ul.
partizánskej za účelom parkovania motorového vozidla s celkovou výmerou 15,6 m2 za
ročné nájomné 600,-Sk/m2 na dobu neurčitú s s účinnosťou od 01.08.2008
č. 404/2008
uznesenie
k Správe o plnení príjmovej časti rozpočtu a o čerpaní výdavkovej časti rozpočtu mesta za
obdobie I. polroka 2008
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. správu o plnení rozpočtu príjmov a čerpaní rozpočtu výdavkov za obdobie I. polroka 2008
2. úpravy vykonané v rozpočte mesta, vyplývajúce z uznesení MsZ prijatých k 30.06.2008
ako aj úpravy vykonané v rozpočte mesta vyplývajúce z tzv. oprávneného prekročenia
rozpočtu mesta k 30.06.2008 – viď. úvodná časť správy, vplyvom ktorých sa bilancia
rozpočtu mesta zvyšuje zo sumy 185.193 tis. Sk na 190.051 tis. Sk, t.j. o 4.858 tis. Sk
3. Stanovisko HKM k Správe o plnení príjmovej časti rozpočtu a o čerpaní výdavkovej časti
rozpočtu mesta za obdobie I. polroka 2008
4. predloženú správu o stave daňových nedoplatkov za r. 1998-2007 ku dňu 31.8.2008
B./ schvaľuje
1. rozpočtové opatrenia mesta č. 1 a 2, do ktorých sú všetky zmeny rozpočtu mesta prijaté
k 30.06.2008, s uvedením zdroja krytia rozpočtu, zakotvené.
2. rozšírenie organizačnej štruktúry MsÚ – referát evidencie obyvateľstva a matrika o jedno
pracovné miesto – matrikárka, účinnosťou od 1.10.2008
C./ ukladá
1. MsÚ prehodnotiť organizačnú štruktúru MsÚ (oddelenie výstavby a ŽP) a prerokovať na
decembrovom zasadnutí MsZ
Zodp.: Ing. Némethová I.

č. 405/2008
uznesenie
k Návrhu úpravy rozpočtu mesta roka 2008 v zmysle doteraz schválených uznesení MsZ
a vykázaného plnenia k 30.06.2008
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. predložený návrh úpravy rozpočtu mesta na rok 2008
2. Stanovisko HKM k návrhu úpravy rozpočtu mesta na rok 2008
B./ schvaľuje
1. zvýšenie bilancie rozpočtu mesta v zmysle predloženého návrhu zo sumy 190.051 tis. Sk na
sumu 198.506 tis. Sk, t.j. o celkovú sumu 8.455 tis. Sk, v tom:
a.) zo zvýšenia príjmov z podielovej dane o sumu 4.125 tis. Sk zvýšenie bežných výdavkov
nižšie uvedených oddielov o sumu:
10.1.2.3.
Opatrovateľská služba – mzdy a odvody
100 tis. Sk
09.1.2.
Základné školy – kariérové poradenstvo
25 tis. Sk
08.6.0.
Cirkev, cirkevné školy – režijné výdavky
72 tis. Sk
04.4.3.
Výstavba – špec. služby
80 tis. Sk
08.3.0
Vysielacie a vydavateľské služby – zvýšenie ceny
77 tis. Sk
09.1.2.
Základné školy – dopravné Hypericum
6 tis. Sk
04.1.2.
Práce inde nezarad. – dotácia pre DP Globál
1.542 tis. Sk
08.4.0.
Nábož. a iné spoloč. služby obradná sieň
150 tis. Sk
01.1.1.6.
Verejná správa - údržba budovy (obradná sieň)
50 tis. Sk
08.1.0.
Šport – príspevok pre DP Globál – štadión
88 tis. Sk
08.1.2.
Práce inde nezarad. – dotácia pre DP Globál
1.677 tis. Sk
09.1.2.
Základné školy – preprava Pačérok
24 tis. Sk
08.6.0.
Cirkev, cirkevné školy – stravné
234 tis. Sk
b.) zo zvýšenia vlastných príjmov MŠ Brnenské zvýšenie limitu bežných výdavkov tohto
zariadenia sumou 14 tis. Sk – vodovod. a kanalizačné zariadenie ŠJ
c.) z príjmov z dobropisov v oblasti školstva v sume 338 tis. Sk zvýšenie bežných výdavkov
nižšie uvedených oddielov:
09.1.1.
Limit pre MŠ Brnenské nám. – vodovod. a kan. zar.
18 tis. Sk
09.1.2.
Limit pre ZŠ Školská – krytie výdavkov na TE v r. 2008 191 tis. Sk
09.5.0.1.
Limit pre ZUŠ Kolárovo – krytie výdavkov na plyn 2007 34 tis. Sk
09.5.0.2.
CVČ – Domino, oplotenie ihriska
95 tis. Sk
d.) zo zvýšenia transferov normatívnych prostriedkov od KŠÚ Nitra sumou 244 tis. Sk
zvýšenie limitu výdavkov miezd a odvodov pre ZŠ Komenského so súčasným
preorientovaním sumy 244 tis. Sk poskytnutej z rozpočtu mesta na vykrytie nedoplatku na
TE za rok2007
e.) z príjmov z refundácie zvýšenie bežných výdavkov oddielu 04.4.3. Výstavba mesta v sume
160 tis. Sk (honorár pre spracovateľa projektu)

f.) zvýšením príjmov z nájomného za služby nebytových priestorov zvýšenie bežných
výdavkov oddielu 01116 Verejná správa o sumu 1.378 tis. Sk
g.) zvýšením príjmov z nájomného za byty (v rozložení na čisté nájomné a služby) o celkovú
sumu 1.695 tis. Sk zvýšenie bežných výdavkov oddielu 06.6.0. Bývanie a občianska
vybavenosť s rozpisom podľa účelu vo výške príjmov
h.) zvýšením príjmov zo stravného v sume 416 tis. Sk zvýšenie bežných výdavkov oddielov
01116 Verejná správa o 310 tis. Sk, 0620 VPP o 57 tis. Sk, 09502 CVČ o 49 tis. Sk
i.) zvýšením príjmov z dobropisov (režijné výdavky správy) zvýšenie bežných výdavkov
oddielu 01116 Verejná správa sumou 85 tis. Sk
2. vnútorné presuny v rámci kapitálových výdavkov rozpočtu mesta nasledovne:
a.) presun peňažnej sume 133 tis. Sk z odd. 0510 Odpadového hospodárstvo do oddielu 0540
Verejná zeleň (bubnová kosačka),
b.) presun peňažnej sumy 100 tis. Sk z rezervy kapitálového rozpočtu do kapitálových
výdavkov odd. 0840 Náb. a iné spoloč. služby – vybavenie obradnej siene
č. 406/2008
uznesenie
k Hodnoteniu hospodárenia s komunálnym odpadom na území mesta za I. polrok 2008
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Hodnotenie hospodárenia s komunálnym odpadom na území mesta za I. polrok 2008 a stav
vykázaných záväzkov voči FO a PO ku dňu 30.8.2008
2. Správu HKM z následnej finančnej ontroly K 06/08 – 1 HKM DP Kolárovo a K08/08 MsÚ
Kolárovo
B./ ukladá MsÚ
1. vypracovať novelizáciu VZN mesta Kolárovo o odpadovom hospodárstve resp.
zdokonaliť separáciu aj v obytných domoch
Zodp.: Ing. Mészáros Imrich
Termín: december 2008
2. zabezpečiť nákup mobilného drviča na spracovanie zeleného odpadu a konárov vo dvore
separovaného odpadu
Termín: november 2008
3.hľadať možnosť premiestnenia kompostárne

Termín: december 2008
Zodp.: za body 2.,3.: Ing. Mészáros Imrich

č. 407/2008
uznesenie
k Správe o čerpaní rozpočtu škôl a školských zariadení za I. polrok 2008
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o čerpaní rozpočtu škôl a školských zariadení za I. polrok 2008
2. Stanovisko HKM k čerpaniu rozpočtu škôl a školských zariadení za I. polrok 2008

č. 408/2008
uznesenie
k Úprave rozpočtu škôl a školských zariadení za I. polrok 2008
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Úpravu rozpočtu pre Základné školy vrátane ŠKD a pre školské zariadenie
s právnou subjektivitou podľa doleuvedenej tabuľky oproti upravenému rozpočtu
k 30.6.2008
2. Stanovisko HKM k úprave rozpočtu ZŠ a ŠKD a pre školské zariadenia s právnou
subjektivitou resp. bez právnej subjektivity
B./ schvaľuje
1. úpravu rozpočtu pre MŠ so ZSŠ Brnenské nám. oproti upravenému rozpočtu k 30.6.2008
z ktorej vyplýva zvýšenie 32 tis. Sk (súlad s úpravou rozpočtu podľa uznesenia MsZ)
a vnútorné presuny v rámci MŠ podľa tabuľky nasledovne:
2. úpravu rozpočtu ZUŠ oproti upravenému rozpočtu k 30.6.2008 z ktorej vyplýva zvýšenie
34 tis. Sk (súlad s úpravou rozpočtu podľa uznesenia MsZ) podľa tabuľky nasledovne:
písm. h)

ZUŠ

písm. i)
MŠ so ZSŠ
Brnenské

písm. j)
a+b+c
časť ŠJa
ŠK

časť MŠ

SŽ sPS

v tis. Sk
rozp.limit

v tis. Sk
rozp.limit

v tis. Sk
rozp.limit

v tis. Sk
rozp.limit

41 610,620 mzdy a odvody

0

41 632 fixné výdavky

0

41 633-637 variabilné výdavky
TaS
spolu
bežné výdavky
41 spolu

0

0
-187
220

-14
-8
-26

-14
-195
194

0

33

-34

-1

0

33

-48

0

-1

-15
-1

34

0
0
0

0
32

34
0
32
0
16
0

kód

názov položky

z vlastných príjmov na vých.
Doplnenie
TE
M+O na integr. dieťa
rekonštrukcia
odmeny, nadčas,
zast.

41

nákup do ŠJ

0

dopravné
účelová dotácia
spolu:

0

0
0

16
0

34

-1

48

34

32

0

rozp. limit výdavkov z RM

81
66

3. úpravu rozpočtu pre školské zariadenia bez právnej subjektivity oproti upravenému
rozpočtu k 30.6.2008 podľa doleuvedenej tabuľky z ktorej vyplýva zvýšenie 95 tis. Sk, čo je
v súlade s úpravou rozpočtu mesta (viď. uznesenie MsZ) a vnútorné presuny medzi
zariadeniami nasledovne:

a)

b)

MŠ

kód

kapitola
45
41
41

názov položky

CVČ

bez PS

632 fixné výdavky
633-37 variabilné výdavky
TaS spolu
Bežné výdavky z rozpočtu mesta

ŠJ

Spolu

0
0
-133
-133
-133

610,62 mzdy a odvody

c)
Spolu

bez PS

32
8
8
40

-17
0
46
46
29

15
-79
-79
-64

účelové dotácie:
41

Výdavky z vlastných

príjmov

41

Dotácie na odmeny a

nadčas

Z rezervy

katechét
41

Dohody na futbal

41

Dohody na letný tábor

41

Dopravné

41

Kapitálové výdavky

41

Sieť na

41

Domino

41

odchodné

41 Účelové

dotácie

spolu

41 Rozpočt.

výdavky

spolu

47
112
0 159
-133 199

47
112
0
29

4. úpravu rozpočtu pre Základné školy vrátane ŠKD
písm.
písm.
písm. a)
písm. b)
c)
d)
ZŠ J.A.
ZŠ F.
ZŠ M.
ZŠ
Komenského Rákócziho Korvína spolu
kód

244

0

v tis. Sk
rozp.limit
0

111 632 fixné výdavky

0

111 633-637 variabilné výdavky
TaS
spolu
111 normatívne výdavky sp.

0

0
0

0
0

0
0

0
244

0
0

0
0

0
244

111 vzdelávacie poukazy

0

111 dopravné od KŠÚ

0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

názov položky
111 610,620 mzdy a odvody

111 asistent učiteľa

Uzn.MsZ

111 odchodné
111 nenormatívne výd.spolu
41 odstupné

Uzn.MsZ

v tis. Sk
rozp.limit

v tis. Sk
rozp.limit

0

v tis. Sk
rozp.limit
244

41 havarijný stav
41 asistent učiteľa

Uzn.MsZ

0

41 doplnienie M+O pre ZŠ uzn.MsZ
54 pre
41 doplnenie TE pre ZŠ SKd MsZ

-244

41 materiál, opravy
odmeny, zast.
41 Nadčas

0
0

190
0

0

0
-244
191
0

381
0
0

41 stravné od mesta
41 dopravné od mesta

0

0

0

0

159
95

0

41 nákup z vlastných príjmov
111+41

41 účelové dot. Z RM
rozp.výd.spolu

kód
41
41
41
41
41
41

názov položky
mzdy+odvody ŠKD
ref.M+O pre ZŠ
610, 620 mzdy a odvody
fixné výdavky z FV ZŠ uzn.MsZ
VV z vl.príjmov- ref z VV ZŠ
var.výd. -zost. z vlastných príjmov
TaS spolu

41
41
41

jubilejné
odmeny, zast., nadčas
rozp.limit spolu z rozp. mesta

111

vzdelávacie poukazy

-54
190

0
0

191
191

0
137
381

písm. e)

písm.
f)

písm. g)

ŠKD pri ZŠ

ŠKD pri ZŠ

ŠKD pri ZŠ

ŠKD

Komenského

Rákócziho

Korvína

spolu

v tis. Sk
čerpanie

v tis. Sk
rozp.limit
35

v tis. Sk
rozp.limit
40

v tis. Sk
rozp.limit
75

0
54
-8
8
54

35

40

-35
-35

1
-1
0

75
54
-7
-28
19

54

0
0

40

0
94

do výšky príjmov

5. rozpustenie zostatku rezervy v rámci oddelenia 0912 ZŠ v sume 873 tis. so súčasným
zvýšením limitu škôl a školských zariadení nasledovne:
a.) ZŠ Korvína – doplnenie výdavkov na TE v sume 225 tis. Sk
b.) ŠKD ZŠ Korvína – mzdy a odvody v sume 63 tis. Sk
c.) MŠ Brnenské – mzdy a odvody ( prémie) v sume 182 tis. Sk
d.) ZŠ Komenského – mzdy a odvody ( prémie) v sume 180 tis. Sk
e.) ZUŠ – mzdy a odvody v sume 54 tis. Sk
f.) ZUŠ – mzdy a odvody ( prémie ) v sume 50 tis. Sk
g.) zariadenia bez právnej subjektivity – mzdy a odvody ( prémie ) v sume 119 tis. Sk

409/2008
uznesenie
k Pedagogicko-organizačným pokynom na školský rok 2008/2009
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2008/2009
č. 410/2008
uznesenie
k Návrhu učebných plánov ZŠ a ŠZ na šk.r. 2008/2009 vrátane vyčíslenia finančného dopadu
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. návrh učebných plánov ZŠ vr. ŠKD podľa predloženého materiálu

č. 411/2008
uznesenie
k Informatívnej správe o školských vzdelávacích programoch
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o školských vzdelávacích programoch
č. 412/2008
uznesenie
k Plánu práce ZŠ a ŠZ na školský rok 2008/2009
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Plán práce ZŠ a ŠZ na školský rok 2007/2008 vrátane pedagogicko-organizačného
a materiálno-technického zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu
č. 413/2008
uznesenie
k žiadosti ZŠ M. Korvína s VJM o pridelenie finančných prostriedkov na zabezpečenie
opravy strechy ZŠ – havarijný prípad
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. pridelenie finančných prostriedkov na zabezpečenie opravy strechy ZŠ M. Korvína s VJM
na základe skutočne prevedených prác
B./ ukladá
1. riaditeľom ZŠ predložiť návrh investičného zámeru, plánu opráv a údržby jednotlivých škôl
na r. 2009-2011
Zodpovední: riaditelia ZŠ
Termín: okt. zas. MsZ
č. 414/2008
uznesenie
k žiadosti ZŠ J.A.Komenského, za účelom prevádzkovania školského bufetu
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. prenájom nebytových priestorov v správe ZŠ J.A.Komenského, za účelom prevádzkovania
školského bufetu od septembra 2008 na dobu neurčitú pre p. Sládek Mariána – FLORIÁN,
Kolárovo
č. 415/2008
uznesenie
k žiadosti Špeciálnej ZŠ, Lesná 9 o prenájom nebytových priestorov – jednej triedy v ZŠ
J.A.Komenského na výučbu žiakov
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. prenájom nebytových priestorov – jednej triedy v ZŠ J.A.Komenského na výučbu žiakov
v doobedňajších hodinách v školskom roku 2008/2009

č. 416/2008
uznesenie
k Vyhodnoteniu skúšobnej prevádzky prepravy detí z mestskej časti Pačérok do Kolárova
a späť
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. vyhodnotenie skúšobnej prevádzky prepravy detí z mestskej časti Pačérok do Kolárova a
späť
2. s prihliadnutím na skutočnosť, že sa jedná o skúšobnú prevádzku školského autobusu, ďalej
na poveternostné podmienky – keďže sa predpokladá, že v zimnom období bude väčší
záujem o prepravu školským autobusom, prevádzkovanie školského autobusu bude
ponechané až do konca decembra 2008
B./ schvaľuje
1. zapracovanie zvyšnej čiastky 16 tis. Sk do rozpočtu mesta Kolárovo na r. 2008 za účelom
prevádzkovania školského autobusu počas 4 mesiacov t.j. september – december r. 2008
Zodp.: Ing. Oremová Klára
C./ ukladá
1. odd. školstva MsÚ Kolárovo opätovne vyzvať rodičov bývajúcich v mestskej časti Pačérok,
aby prehodnotili svoje rozhodnutie – aby využili možnosť pohodlnejšej dochádzky detí
školským autobusom
2. odd. školstva MsÚ Kolárovo predložiť na decembrové zasadnutie MsZ prehodnotenie
výsledkov trojmesačnej prevádzky školského autobusu
Zodp.: body 1.,2., Ing. Takács
č. 417/2008
uznesenie
k Správe o prešetrení opodstatnenosti výmeny a opravy vnútorných rozvodov kanalizácie a
vodovodu v objekte MŠ Brnenské nám. č. 16
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o prešetrení opodstatnenosti výmeny a opravy vnútrovných rozvodov kanalizácie a
vodovodu v objekte MŠ Brnenské nám. č. 16
č. 418/2008
uznesenie
k projektu „rekonštrukcia objektov MŠ ul. Lesná č. 8 Kolárovo“
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1 ROP na
realizáciu projektu „Rekonštrukcia objektov MŠ ul. Lesná č. 8 Kolárovo“, ktorý je
realizovaný pre Materskú školu s výchovným jazykom slovenským a maďarským –
Óvoda, Lesná 8, Kolárovo ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta
2. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP

3. financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo
výške 480.000,- Sk
4. odmenu za vypracovanie projektu pre čerpanie fondov EÚ opatrenie 1.1 infraštruktúra –
vzdelávanie „rekonštrukcia MŠ Lesná č. 8 pre organizáciu Premier Consulting, spol. s.r.o.
Františkánov 3, 945 01 Komárno vo výške 30.000,-Sk + DPH = 35.700,-Sk
5. ďalšiu odmenu vo výške 3% z objemu stavebných prác zníženej o zaplatenú odmenu
podľa bodu č. 4. v prípade schválenia žiadosti
6. 0,8% z objemu stavebných prác za služby spojené s procesom riadenia verejného
obstarávania v prípade schválenia žiadosti
B./ ruší
1. uznesenie MsZ č. 271/2008 zo dňa 14.3.2008
č. 419/2008
uznesenie
k Informatívnej správe OO PZ SR Kolárovo o stave a vývoji kriminality na území mesta
Kolárovo vr. ich mestských častí za I. polrok 2008
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. správu OO PZ SR Kolárovo o stave a vývoji kriminality na území mesta Kolárovo vr. ich
mestských častí za I. polrok 2008
č. 420/2008
uznesenie
k Správe o činnosti MsP Kolárovo za I. polrok 2008 na území mesta vr. ich mestských častí
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o činnosti MsP Kolárovo za I. polrok 2008 na území mesta Kolárovo vr. ich
mestských častí
č. 421/2008
uznesenie
k Správe o výsledku výberového konania na funkciu náčelníka MsP Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o výsledku výberového konania na post náčelníka Mestskej polície
v Kolárove konaného dňa 12.9.2008
B./ menuje na návrh primátora mesta Kolárovo
1. na obsadenie uvoľnenej funkcie náčelníka Mestskej polície Kolárovo dňom 01.12.2008,
p. Mészáros Árpáda, bytom Kolárovo, Šafárikova č. 5, na základe výsledkov komisie na
vyhodnotenie výberového konania zo dňa 12.9.2008

č. 422/2008
uznesenie
k Návrhu technicko-organizačného zabezpečenia 3. ročníka kolárovských dní
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. návrh organizačno-technického zabezpečenia 3. ročníka kolárovských dní usporiadaných
v termíne od 17.10.2008 do 27.10.2008
B./ schvaľuje
1. udelenie ceny mesta Kolárovo pre:
- pani Annu Adamis, rodáčku z Kolárova, za významné výsledky v umeleckej
činnosti na úseku tvorby textov v oblasti populárnej hudby
- pána Mahor Michala za rozvoj športovej činnosti mesta Kolárovo a jeho
propagáciu doma i v zahraničí
- pána Vadkerti Imricha za kultúrny rozvoj mesta a jeho propagáciu doma
a v zahraniční
č. 423/2008
uznesenie
k zmene prílohy č. 2 Štatútu mesta Kolárovo schváleného dňa 15.12.2003
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. zmenu bodu č. 3 čl. 3 nasledovne:
- Cenu mesta Kolárovo tvorí plaketa s erbom mesta a peňažitá odmena 20 tis. Sk
t.j. 664 EUR
K cene mesta sa vydáva potvrdenie (preukaz) o jeho udelení, v ktorom je uvedené meno,
adresa, rodné číslo laureáta, dátum udelenia, pečiatka mesta a podpis primátora mesta .
2. zmenu bodu 4 čl. 3 nasledovne:
- Cenu mesta Kolárovo slávnostne odovzdáva laureátom primátor mesta každoročne
v mesiaci október
č. 424/2008
uznesenie
k Postupovému plánu organizačno-technického zabezpečenia IV. ročníka vianočných trhov
a vianočného kultúrneho programu v roku 2008
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Postupový plán organizačného zabezpečenia IV. ročníka vianočných trhov a vianočného
kultúrneho programu v roku 2008
č. 425/2008
uznesenie
k Návrhu spôsobu prenajímania poľnohospodárskej pôdy v majetku mesta Kolárovo
v nasledovnom období
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. prenájom poľnohospodárskej pôdy v lokalite Priemyselná zóna – parc.č. 28451/197:

a.) pre p. Fekete Františka, bytom Kolárovo, ul. budovateľská 17 na parc.č. 28451/197 vo
výmere 3 ha na dobu 1 roka za ročné nájomné vo výške 1% z hodnoty pôdy určenej pre
k.ú. Kolárovo, t.j. ročné nájomné činí 7.266,-Sk, čo v prepočte predstavuje 241,19 EUR
ročne
b.) pre p. Tóth Tibora, bytom Kolárovo, ul. Kollárova 5 na parc.č. 28451/197 vo výmere 3
ha na dobu 1 roka za ročné nájomné vo výške 1% z hodnoty pôdy určenej pre k.ú.
Kolárovo, t.j. ročné nájomné činí 7.266,-Sk, čo v prepočte predstavuje 241,19 EUR
c.) pre p. Richter Zsolta, bytom Kolárovo, Veľká Gúta 16 na parc.č. 28451/197 vo výmere
5 ha na dobu 1 roka za ročné nájomné vo výške 1% z hodnoty pôdy určenej pre k.ú.
Kolárovo, t.j. ročné nájomné činí 12.110,-Sk, čo v prepočte predstavuje 401,98 EUR
ročne
2. zvýšenie nájomného v zmysle „Prílohy č. 1“ a „Prílohy č. 2“ predloženého materiálu okrem
PD Kolárovo
3. návrh nájomnej zmluvy s PD Kolárovo o prenájom poľnohospodárskej pôdy v majetku
mesta prejednať na októbrovom zasadnutí MsZ
Zodp. Ing. Némethová I.
B./ ukladá MsÚ
1. vypracovať dodatky k nájomným zmluvám v zmysle prílohy č. 1 a 2. predloženého
materiálu, účinnosťou od 1.10.2008
2. Prílohu č. 3 (prenájom poľnohospodárskej pôdy v majetku mesta) Zásad nakladania
a hospodárenia majetkom mesta Kolárovo vypracovať v zmysle schváleného uznesenia
MsZ v Kolárove dňa 29.9.2008
č. 426/2008
uznesenie
k Návrhu na spôsob zástavby lokality Ul. podhajská
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Návrhy spôsobu zástavby lokality Ul. podhajská, ktoré boli vypracované :
- oddelením výstavby a ŽP mesta Kolárovo, ďalej
- osobitne predsedom komisie výstavby, ÚP a OŽP pri MsZ Kolárovo,
B./ schvaľuje
a.) zmenu spôsobu zástavby lokality Ul.podhajska, miesto IBV zástavbu lokality
riešiť nasledovne:
- západnú časť lokality (za požiarnou stanicou) zastavať nájomnými bytmi
(2 – 4 bytové domy s počtom 30 nájomných bytov štandartnej kategórie v priemere
maximálne do 50 m2), v súlade s podmienkami poskytovania dotácií od ŠFRB
- v strede lokality vybudovať prírodne jazierko, ako zbernú nádrž povrchových
vôd, vr. jej napojenia na cigánsky kanál,
- východnú časť lokality ponechať v rezerve, na možnosť budúcej zástavby
sociálnym zariadením (domov dôchodcov),
b.) vybudovanie oddychového parku v predmetnej lokalite
C.) ukladá MsÚ
1. pripraviť návrh podmienok výberového konania na účelom spracovania projektovej
dokumentácie obytných domov, prípade realizácie opakovaných projektov

2. v rámci riešenia územia zabezpečiť vyhotovenie projektovej dokumentácie na riešenie
odvádzania povrchových a zrážkových vôd
Zodp.: Ing. Mészáros Imrich
Termín: okt. zas. MsZ
D./ ruší
1. uznesenie MsZ č. 257/2004 D./3 v znení:
MsZ ukladá ved. odd. výst. a RR MsÚ, podľa § 8 odst. 2 písm. d) – stavebného zákona č.
50/1976 Zb., vypracovať „Územný plán zóny, na lokalitu Ul. podhajská, ktorá je určená na
individuálnu bytovú výstavbu“
č. 427/2008
uznesenie
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. odpredaj pozemku, časť z parcely č. 279 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
v k.ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 o výmere 171 m2 pre Máriu Olléovú, rod. Kurtiová,
bytom Komárno, Tajovského ul. 2525/9, za cenu 150,-Sk/m2 (v prepočte za 4,98 EUR/m2)
v zmysle uznesenia MsZ č. 248/2008-A/2 zo dňa 25.2.2008 s tým, že náklady spojené
s prevodom hradí kupujúca
2. odpredaj pozemku, časť z parcely č. 28520/2 – druh pozemku ostatná plocha v k.ú.
Kolárovo, ved. na LV č. 4941 vo výmere 75 m2 za cenu 300,-Sk/m2 (v prepočte 9,96
EUR/m2) pre Bagita Jánosa, bytom Kolárovo, Práce 7 s tým, že výdavky spojené
s prevodom hradí kupujúci
3. odpredaj pozemku, časť z parcely 2506, ved. na pkn. vl.č. 313 na základe geometrického
plánu č. 038/2007, zo dňa 21.9.2007 geodetickou kanceláriou GEO line – Ing. Lorinczová
Helena, Rozmarínova 9, Komárno, overeného Správou katastra Komárno, dňa 12.10.2007
nasledovne:
- z novovytvorenej parcely č. 2507/1 – diel č. 2
- druh pozemku záhrada o výmere 105 m2 v celosti
- z novovytvorenej parcely č. 2508/4 – diel č. 4 – druh pozemku zastavaná plocha o výmere
15 m2
spolu 327 m2 za úradnú cenu 150,-Sk/m2 - výnimka zo Zásad hospodárenia s majetkom
mesta pre Elenu Rónaiovú, rod. Kovácsová, bytom Kolárovo, Lipová 2478/5 s tým, že
výdavky spojené s prevodom hradí kupujúca
4. na základe „Zmluvy o poskytnutí podpory“ uzavretej so Štátnym fondom rozvoja bývania
v Bratislave, č. 401/1116/2006 zo dňa 22.06.2006 na výstavbu nájomných bytov
v bytovom dome 21 b.j. Kolárovo zriadenie záložného práva na zabezpečenie
pohľadávky záložného veriteľa voči záložcovi na rozsah poskytnutého úveru, vo výške
13.744.000,- Sk od ŠFRB na nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Kolárovo, ved. na liste
vlastníctva č. 4941 v k.ú. Kolárovo, Správa katastra Komárno, a to:
- bytový dom 21 b.j., číslo súpisné 3831, postaveného na parcele číslo 1616/2
- parcela číslo 1616/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 551 m2
na dobu 30 rokov od kolaudácie
5. na základe „zmluvy o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov“ – Bytový dom
– 9 b .j. nadstavba a 12 b.j. prestavba Kolárovo na Kostolnom námestí zo dňa 28.06.2006
uzavretej s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR v Bratislave č. 0355-PRB2006 zriadenie záložného práva na rozsah poskytnutej dotácie, t.j. 3.457,40 tis. Sk na

nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Kolárova, ved. na liste vlastníctva č. 4941 v k. ú.
Kolárovo, Správa katastra Komárno, a to:
- bytový dom 21 b.j. so súpisným číslom 3831 postaveného na parcele č. 1616/2
- pozemok s parcelným číslom 1616/2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvorie o výmere 551 m2
na dobu 30 rokov od kolaudácie
B./ ruší
1.) uznesenie MsZ č. 243/2008-B/2 zo dňa 28.01.2008
C./ neudeľuje
1. predbežný súhlas na odpredaj pozemku časť z parcely č. 1198/1 – druh pozemku ostatná
plocha v k.ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 vo výmere cca 80 m2 pre Katarínu Kissovú,
rod. Nagyová, bytom Kolárovo, Ul. česká č. 18
428/2008
uznesenie
k zmene účelu užívania stavby administratívnej budovy v areáli DP Globál
na ul. Novozámockej
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. zmenu účelu užívaniu stavby administratívnej budovy za účelom ubytovania sociálne
odkázaných ľudí v areáli DP Globál na ul. Novozámockej na dobu určitú do 31.8.2008
2. vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na r. 2008 vo výške cca 250 tis. Sk
na inštaláciu ústredného kúrenia, zabezpečenia plynového kotla a revízie elektroinštalácií,
vrátane zariadenia sociálnej miestnosti
B./ ukladá
1. predsedom kom. sociálno-bytovej a zdravotnej, finančnej a majetku mesta a kom. výstavby,
ÚP a OŽP v spolupráci s MsÚ vypracovať návrh na riešenie bývania sociálne odkázaných
ľudí a bezdomovcov na území mesta
Zodp.: Ing. Némethová I.
Termín: októbrové zas. MsZ
č. 429/2008
uznesenie
k materiálom v rámci rôzneho
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. prípis ObÚ ŽP Komárno č. 2008/01665-3-Ve zo dňa 16.9.2008, vo veci riešenia
nevyhovujúceho vypúšťania vôd z umývania rajčín fi. KOLAGREX Int., s.r.o. Železničný
rad 3154, Kolárovo
2. Správu HKM o stave riešenia sťažnosti P/03/08, P/14/08, P/17/08
3. Prípis konateľa KOLAGREX Int. s.r.o. zo dňa 26.9.2008
B./ schvaľuje
1. prenájom nebytových priestorov pre Angyal Adrianu, bytom I. Madácha č. 1, Kolárovo, na
kancelárske účely v administratívnej budove na Kostolnom námestí č. 32, Kolárovo –
miestnosť č. 2. 40 s celkovou výmerou 19,51 m2 za ročné nájomné 800,-Sk/m2 + režijné
náklady, na dobu neurčitú s účinnosťou od 01.10.2008

2. prenájom nebytových priestorov pre Evu Szépeovú – AMEVIX, A. Bernoláka č. 17,
Kolárovo na kancelárske účely v administratívnej budove na Kostolnom námestí č. 32
Kolárovo – miestnosť č. 2.39 s celkovou výmerou 19,51 m2 za ročné nájomné 800,-Sk/m2
+ režijné náklady, na dobu neurčitú s účinnosťou od 01.10.2008

Árpád Horváth
primátor mesta

