Uznesenie
z 38. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 7.4.2010
č. 779/2010
uznesenie
ku kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 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. 780/2010
uznesenie
k stanovisko dočasnej odbornej komisie k spôsobu realizácie uznesenia
MsZ č. 778 zo dňa 1.3.2010
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. podpísanie novej zmluvy na dodávku elektrickej energie pre odberné miesta verejného
osvetlenia v počte 25 – v rámci nového produktu StandardPower-Light na rok 2010-2012,
od 1.5.2010
B./ odporúča primátorovi mesta
1. pripraviť žiadosť pre ZSE Energia, a.s. Bratislava, o možnosť podpísania novej zmluvy na
dodávku elektrickej energie pre odberné miesta verejného osvetlenia v počte 25 – v rámci
nového produktu StandardPower-Light na roky 2010-2012 s nadobudnutím platnosti v čo
najkratšom časovom intervale
2. za pomoci členov „dočasnej odbornej komisie“ uskutočniť previerku aj ostatných
aktuálnych zmlúv ZSE Energia, a.s. Bratislava, podpísaných so štatutárnymi zástupcami
mesta, mestom zriadených príspevkových, rozpočtových organizácií a spoločností s r.o.
Následne vyvolať spoločné rokovanie s dodávateľom, vo veci poskytnutia zliav alebo
výhod minimálne na obdobie do r. 2012“, v prípade stabilizácie dodávateľskoodberateľských vzťahov na priebežný odber elektrickej energie od ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Termín: previerky do 30.4.2010
rokovania s dodáv. máj 2010
C./ ruší
1. uznesenie MsZ č. 778/2010 zo dňa 1.3.2010 v bodoch A./1, B./1 vo veci rozviazania
zmluvy uzatvorenej so ZSE Energia, a.s. na dodávku elektriny pre verejné osvetlenie na
území mesta Kolárovo
č. 781/2010
uznesenie
k Informatívnej správe o prijímaní detí do MŠ na šk. rok 2010/2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o prijímaní detí do MŠ na šk. rok 2010/2011

B./ schvaľuje
1. vydávať rozhodnutie o prijímaní dieťaťa do materskej školy od 1.9.2010 v prípade detí,
ktoré k 1.9.2010 dovŕšia 3 roky nasledovne:
MŠ Brnenské nám. 16:
16 detí
MŠ Lesná 8 s VJM:
21 detí
MŠ Lesná 8 s VJS:
4 detí
MŠ Lesná 10:
17 detí
2. vydávať rozhodnutie o prijímaní dieťaťa do MŠ od 1.9.2010 v prípade detí, ktoré
k 31.12.2010 dovŕšia 3 roky podľa nahlásených predbežných údajov nasledovne:
MŠ Brnenské nám. 16:
3 deti
MŠ Lesná 10:
4 deti
V prípade potreby doplniť počet prijímaných detí do kapacitných možností jednotlivých MŠ.
č. 782/2010
uznesenie
k rozpisu ročných limitov pre ZŠ a ŠKD
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Na základe výsledku dohadovacieho konania medzi Mestom Kolárovo a jednotlivými
základnými školami mzdové limity (v €) pre jednotlivé základné školy (ZŠ) a školské
kluby pre detí (ŠKD) pri základných školách na rok 2010 nasledovne:
1. Základná škola Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo
a) Výška mzdových prostriedkov:
180457
Odvody:
63115
b) Navýšenie rozpočtu pre ZŠ J.A.Komenského o 12264 € - mzdy a odvody
pedagóga na novovytvorenú triedu, plus 6969 € na asistenta učiteľa – vykrytie
z rozpočtu mesta (rezerva pre ZŠ). Uvedené čiastky vrátiť v prípade získania
finančných prostriedkov od KŠU v rámci dohadovacieho konania.
c) ŠKD pri ZŠ J.A. Komenského
Výška mzdových prostriedkov:
22300
Odvody:
7805
2. Základná škola Františka Rákocziho II. s vyučovacím jazykom maďarským –
II.Rákóczi Ferenc Alapiskola, V.Palkovicha 3, Kolárovo
a) Výška mzdových prostriedkov:
226140
Odvody:
79600
b) ŠKD pri ZŠ F.Rákócziho II.
Výška mzdových prostriedkov:
30070
Odvody:
10620
3. Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin
Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo
a) Výška mzdových prostriedkov:
253945
Odvody:
88881
b) V prípade ZŠ M.Korvína v rámci schválenej časti mzdových prostriedkov
vytvorenie rezervy na vyplatenie dovolenky učiteliek na materskej dovolenke
v hodnote 7820 €. Uvedená čiastka nemôže byť vyplatená na iné účely – výplaty

realizovať na základe predloženej žiadostí.
c) V rámci schválenej čiastky na mzdové prostriedky vytvoriť rezervu na vyplatenie
ročných odmien. Výška ročnej odmeny nemôže presiahnuť jednomesačný funkčný
plat.
d) Na základe výsledkov dohadovacieho konania bolo konštatované, že v prípade ZŠ
M.Korvína nie je opodstatnené žiadať navýšenie dotácie na teplo, preto ZŠ
v priebehu roka 2010 nemôže žiadať ďalšie dotácie na tepelnú energiu.
e) ŠKD pri ZŠ M. Korvína
Výška mzdových prostriedkov:
44572
Odvody:
15600
V rámci rozpočtu ŠKD pri ZŠ M. Korvína mzdové prostriedky riešiť
preskupením položiek, pričom výška rozpočtu nesmie prekročiť 74970 €.
B./ ukladá
1. MsÚ a riaditeľom ZŠ zapracovať výsledky dohadovacieho konania do rozpočtu
jednotlivých ZŠ a ŠKD
č. 783/2010
uznesenie
k Vyhodnoteniu činnosti Mestskej polície Kolárovo za obdobie od 1.1.2009 do 31.12.2009
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Vyhodnotenie činnosti Mestskej polície Kolárovo za obdobie od 1.1.2009 do 31.12.2009
č. 784/2010
uznesenie
k Návrhu správy bytov v majetku mesta
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. návrh správy bytov v majetku mesta
2. výkaz nedoplatkov nájomného k 25.3.2010
B./ schvaľuje
1. uzatvorenie mandátnej zmluvy s mandatárom KolByt s.r.o. so sídlom Kostolné námestie
32 Kolárovo na dobu určitú t.j. od 1.7.2010 do 30.6.2011
2. náležitosti zmluvy a odmenu mandatára za obstaranie správy majetku mesta ponechať
v pôvodnom znení podľa mandátnej zmluvy platnej do 30.6.2010
č. 785/2010
uznesenie
k Správe riaditeľa DP Globál o stave záväzkov - pohľadávok ku dňu 31.3.2010
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu riaditeľa o stave záväzkov a pohľadávok organizácie ku dňu 31.3.2010 a predložený
materiál návrhu na vysporiadanie poslednej čiastky nedoplatku voči sociálnej a zdravotnej
poisťovni
B./ schvaľuje
1. príspevok pre príspevkovú organizáciu DP Globál Kolárovo vo výške 28 770,46 €
na vysporiadanie neuhradených odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne do 10.4.2010

C./ ukladá
1. MsÚ konzultovať s audítormi mesta ohľadne možnosti postúpenia pohľadávok a záväzkov
organizácie DP Globál Kolárovo na Mesto Kolárovo
Zodp.: Ing. Klára Oremová
Termín: máj 2010
2. MsÚ vypracovať pravidlá za účelom zamedzenia evidovaných pohľadávok voči mestu
a mestom zriadených organizácií
Zodp.: Ing. Némethová Iveta
Termín: jún 2010
č. 786/2010
uznesenie
k návrhu investičného plánu a opráv Zariadenia pre seniorov a DS Kolárovo so zapracovaním
kapitálovej dotácie poskytnutej z MF SR a vlastných finančných prostriedkov organizácie
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Návrh investičného plánu a opráv Zariadenia pre seniorov a denný stacionár Kolárovo so
zapracovaním kapitálovej dotácie poskytnutej z MF SR a vlastných finančných
prostriedkov organizácie nasledovne:
Zariadenie pre seniorov
Z poskytnutých financií na kapitálové výdavky z Ministerstva financií SR budú financie
použité nasledovne:
713004111 – nákup prevádzkových strojov – Interiérové vybavenie kuchyne – finančné
prostriedky sú plánované na krytie výdavkov na nové technologické zariadenie do
stravovacej prevádzky /elektrický robot/
5.000,00 €
717002111 – rekonštrukcia a modernizácia – na výmenu a úpravu rozmerov okien
v bytových jednotkách vo výške
17.600,00 €
Kapitálové dotácie spolu:
22.600,00 €
Z vlastných finančných prostriedkov organizácie budúc financie použité nasledovne:
63500641 – údržba budov a priestorov – Maľovka interiéru
7.700,00 €
63500641 – údržba budov a priestorov – výmenu a úpravu okien v kancel.
3.200,00 €
Výdavky z vlastných príjmov spolu:
10.900,00 €
Denný stacionár
Z vlastných finančných prostriedkov organizácie budú financie použité nasledovne:
63500641 – údržba budov a priestorov – Maľovka interiéru DS
1.000,00 €
Výdavky z vlastných príjmov spolu:
1.000,00 €
Kapitálové dotácie spolu:
Výdavky z vlastných príjmov spolu:

22.600,00 €
11.900,00 €

č. 787/2010
uznesenie
k vyhodnoteniu verejného obstarávania resp. cenových ponúk na zabezpečenie výmeny
halogénových svietidiel a zabezpečenie verejného osvetlenia na území mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o vyhodnotení verejného obstarávania resp. cenových ponúk na zabezpečenie

výmeny halogénových svietidiel na území mesta a zabezpečenie verejného osvetlenia
B./ konštatuje, že
1. najnižšia cena z predložených cenových ponúk bola navrhnutá firmou Elektro Nagy, Ing.
Peter Nagy, Mostová 2, Kolárovo
C./ ukladá
1. MsÚ na májové zasadnutie MsZ predložiť cenovú kalkuláciu na výmenu svietidiel resp.
návrh na ďalšie využitie (odpredaj materiálová zásoba atď.) odstránených halogénových
svietidiel
Zodpovedný: Ing. Mészáros Imrich
Ing. Gőgh Alexander
Termín: máj 2010
č. 788/2010
uznesenie
k návrhu na zakúpenie úžitkového motorového vozidla CITROEN JUMPER 2.2HDI
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. zakúpenie úžitkového motorového vozidla CITROEN JUMPER 2.2HDI pre Mesto
Kolárovo
- evidenčné číslo vozidla: KN 162 CV
- rok výroby: 2004
- predávajúci: Keszeli Milan, trvalý pobyt ul. Rovná 1518/6, 946 03 Kolárovo
- cena: 9.000,-€
- predávajúci zabezpečí jednoročnú záruku na vozidlo
B./ vyraďuje
1. z evidencie automobil Avia Furgon KN 297 AV
č. 789/2010
uznesenie
k návrhu investičného plánu mesta
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. realizáciu nasledovných investícií z rozpočtu mesta:
a.) výstavbu autobusovej zastávky na Veľkom Ostrove v čiastke 9.300,-€ vr. DPH,
zhotoviteľom stavby je PD Kolárovo
b.) realizáciu urnovej steny v mestskom cintoríne v čiastke 8.485,89 € vr. DPH,
zhotoviteľom DP Globál Kolárovo
c.) rekonštrukciu sekundárnych tepelných rozvodov ÚK a TÚV pre obytné domy Brnenské
námestie č. 9,10 a 11 v maximálnej čiastke 48.016,50 € vr. DPH, s finančným krytím
z nájomného za prenájom tepelných zariadení mesta Kolárovo, zhotoviteľom KolByt
s.r.o. Kolárovo
d.) výstavbu detských ihrísk na Ul. Radnótiho a v centrálnej mestskej zóne v čiastke
3.500,-€ vr. DPH zhotoviteľom MC – Mont s.r.o., Ing. M.Cuper, Láb 465
e.) zakúpenie drevenej sochy „RYBA“ s umiestnením na brehu Malého Dunaja v čiastke
600,-€
f.) zakúpenie kosačky zn. Husqvarna 355 Rx za cenu 1 020 € vr. DPH pre potreby ZŠ
J.A.Komenského, Kolárovo formou bezplatnej výpožičky

B./ ukladá
1. riaditeľovi KolByt s.r.o. Kolárovo uskutočniť verejné obstarávanie na výber
subdodávateľov stavby rekonštrukcia sekundárnych a tepelných rozvodov na Brnenskom
námestí
č. 790/2010
uznesenie
k VZN mesta Kolárovo č. 4/2010 na vyhradenie miesta na umiestňovanie volebných plagátov
a iných nosičov
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. správu MsÚ o organizačno-technickom zabezpečení volieb do Národnej Rady SR
konaných dňa 12.06.2010
B./ schvaľuje
1. vytvorenie volebných miestností a okrskov nasledovne:
okrsok číslo
volebná miestnosť
1.
Čárda na Veľkom Ostrovne
2.
Administratívna budova PD (farma nosníc)
3.
Reštaurácia Zlatý Klas
4.
Klub dôchodcov, Ul. dlhá 29
5.
Centrum voľného času, Ul. Mostová 2
6.
Mestské kultúrne stredisko, Kostolné nám. 4
7.
Mestský úrad, Kostolné nám. 1
8.
Špeciálna ZŠ, Ul. lesná 9
9.
ZŠ s VJM F. Rákócziho II., Ul. Palkovicha 3
10.
Hostinec na osade Dankó Pistu
2. VZN mesta Kolárovo č. 4/2010 na vyhradenie miesta na umiestňovanie volebných plagátov
a iných nosičov, podľa predloženého návrhu
č. 791/2010
uznesenie
k VZN mesta Kolárovo č. 5/2010 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach v meste Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1.VZN mesta Kolárovo č. 5/2010 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach v meste Kolárovo, podľa predloženého návrhu
B./ ruší
1. VZN mesta Kolárovo č. 1/2000 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach v meste Kolárovo, schválené uznesením MsZ č. 18/2000 zo dňa
20.3.2000

č. 792/2010
uznesenie
k Informatívnej správe o stave a priebehu vysťahovania nájomcov z adresy
Novozámocká 13, Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o stave a priebehu vysťahovania nájomcov z adresy Novozámocká 13,
Kolárovo
č. 793/2010
uznesenie
k vyhláseniu zámeru mesta na odpredaj nehnuteľnosti pozemku s parc.č. 731/1
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ukladá MsÚ
1. vyvolať rokovanie s vlastníkmi susedných nehnuteľností vo veci možnosti ich vlastníctva
za účelom prevozu stavebnej sute z odstránenia časti budovy bývalého Pletatexu a vo veci
vybudovania prístupovej cesty k predmetnému pozemku
2. zabezpečiť odstránenie časti bývalej budovy Pletatexu na pozemku s parc.č. 731/1, ktorá
ohrozuje bezpečnosť a užívateľnosť susednej nehnuteľnosti s parc.č. 751 vo vlastníctve p.
Petruš Ladislava podľa predloženého návrhu
Zodpovedný: Ing. Mészáros Imrich
Termín: júnové zasad. MsZ
č. 794/2010
uznesenie
k žiadosti Mesta Kolárovo– adresovanej na ÚPSV a R Komárno vo veci poskytnutia
príspevku na podporu miestnej zamestnanosti podľa § 50 i.) zákona č. 5/2004 Z.z. –
o službách za zamestnanosti
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informácie zástupcu primátora k otázke novelizácie zákona č. 5/2001 Z.z. – o službách
zamestnanosti, cieľom podpory miestnej zamestnanosti v intenciách § 50 i.) zákona
B./ schvaľuje
1. prijatie dvoch zamestnancov dňom 1.5.2010 na dobu určitú (do 31. januára 2011) „z radov
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“ na zabezpečenie úloh verejnoprospešného
charakteru, ako:
a.) upratovacie práce v priebehu ordinačných hodín v budove Mestského zdravotného
strediska
b.) zabezpečenie úloh manipulačného robotníka na Zbernom dvore komunálneho odpadu
2. pre obidve obsadené funkcie vykrytie 20% prináležajúcej ceny práce z rozpočtu mesta na r.
2010/2011, keďže 80%-ná podpora na vytvorenie pracovných miest má byť priznaná
ÚPSV a R Komárno podľa bodu 3) § 50 i.) zákona č. 5/2004 Z.z. počas 9 mesiacov /t.j. od
mája 2010 do januára 2011/

č. 795/2010
uznesenie
k materiálom v rámci rôzneho
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Zápisnicu zo zasadnutia sociálno-bytovej a zdravotnej komisie dňa 31.03.2010
B./ schvaľuje
1. prenájom nebytových priestorov pre Mariannu Borkovú, Ul. dunajská 33, Kolárovo na
kancelárske účely v administratívnej budove na Kostolnom nám. 32, Kolárovo miestnosť
č. 2.23 s celkovou výmerou 19,50 m2 za ročné nájomné 26,56 €/m2 + režijné náklady, na
dobu neurčitú s účinnosťou od 01.05.2010
2. odovzdanie dlhodobého hmotného majetku mesta Kolárovo „Rekonštrukcia ZŠ Mateja
Korvina s VJM, Školská 6, Kolárovo – technické zhodnotenie“ do správy rozpočtovej
organizácie „Základná škola Mateja Korvina s vyučovacím jazykom maďarským, Školská
6, Kolárovo“ v obstarávacej hodnote 434.583,90 € dňom 1.2.2010.
Odpisovanie uvedeného majetku bude vykonávať preberajúca organizácia – správca.
3. prevádzkový čas na dobu neurčitú s trojmesačnou skúšobnou dobou v prevádzkovej
jednotke na predmet činnosti: - poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení
s predajom na priamu konzumáciu na adrese:
Kostolné námestie 15, 946 03 Kolárovo
pondelok – štvrtok:
14.00 hod. – 02.00 hod.
piatok – sobota:
14.00 hod. – 04.00 hod.
nedeľa:
14.00 hod. – 02.00 hod.
Prevádzkovateľ: NOVA PROSPECT, s.r.o.
Miesto podnikania: Školská 2743/3, 946 03 Kolárovo
4. prevádzkový čas na dobu neurčitú s trojmesačnou skúšobnou dobou v prevádzkovej
jednotke na predmet činnosti: - maloobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
na adrese: Marián Sládek – Florián, Rábska 2, 946 03 Kolárovo
pondelok – piatok:
05.30 hod. – 11.30 hod.
12.30 hod. – 18.30 hod.
sobota:
06.00 hod. – 12.00 hod.
Prevádzkovateľ: Marian Sládek – Florián
Miesto podnikania: Podhajská 12, 946 03 Kolárovo
5. prenájom verejného priestranstva parc.č. 838/1 vo výmere cca 9,85 m2, podľa návrhu MsZ
(so zabezpečenou, voľnou, trojmetrovou priechodnosťou pešej komunikácie, chodníka
vedľa terasy) , za nájomné stanovené v zmysle VZN mesta Kolárovo č. 15/2009 t.j. 20,-€
za každý aj neúplný m2 ročne, na dobu určitú od 1.5.2010 do 30.9.2010, pre Molnár
Tibora, bytom Podhajská 53 Kolárovo, za účelom rozšírenia letnej terasy pri PIZZÉRII
HAMI, Kostolné nám. 6, Kolárovo
C./ neschvaľuje
1. prevádzkový čas na dobu neurčitú s trojmesačnou skúšobnou dobou v prevádzkovej
jednotke na predmet činnosti:
- predaj na priamu konzumáciu alkoholických a nealkoholických nápojov na adrese:
HERŇA ADMIRAL Rábska 29, 946 03 Kolárovo
pondelok – nedeľa :
00.00 hod. – 24.00 hod.
Prevádzkovateľ: GEAR Slovakia s.r.o.
Miesto podnikania: Slovenská 52,940 51 Nové Zámky

č. 796/2010
uznesenie
k zmene uznesenia MsZ č. 740/2010 zo dňa 1.2.2010
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. zmenu uznesenia MsZ č. 740/2010 zo dňa 01.02.2010 nasledovne:
- bod A./ doplniť nasledovne:
namiesto „schvaľuje“ nové znenie „schvaľuje v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí § 9a.)
- bod č. 1,2,3,4,5 a 6 ostávajú
- na konci uznesenia doplniť text:
„Predmetné pozemky slúžia ako záhrady pre vlastníkov bytov obytného domu so
súpisným číslom 2659 nach. sa na parc.č. 1959/1. Vlastníci bytov užívajú pozemky od
r. 1980 na základe nájomných zmlúv, ďalej z dôvodu situovania (polohy) pozemkov
vstup na predmetné nehnuteľnosti je možné len pre vlastníkov bytov bytového domu“

Árpád H o r v á t h
primátor mesta

