Uznesenie
z 2. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 16.04.2007
č. 64/2007
uznesenie
k Správe o činnosti a výsledku hospodárenia DP Globál Kolárovo vrátane rozúčtovania
hospodárskeho výsledku po zdanení v schvaľovacom konaní za rok 2006
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o činnosti a výsledku hospodárenia DP Globál Kolárovo vrátane rozúčtovania
hospodárskeho výsledku po zdanení v schvaľovacom konaní za rok 2006
2. stanovisko HKM k výsledkom hospodárenia DP Globál Kolárovo za rok 2006
3. rozpočtové opatrenia príspevkovej organizácie DP Globál Kolárovo, predložené riaditeľom
Ing. Kucsera Štefanom v zmysle listu č.j. 47/2007
B./ schvaľuje
1. Výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie po zdanení v schvaľovacom konaní za
rok 2006 nasledovne:
198.178,98 Sk
a) z hlavnej činnosti DP Globál – zisk v čiastke:
b) z vedľajšej činnosti DP Globál – zisk v čiastke:
27.943,95 Sk
Celkom za organizáciu:
226.122,93 Sk
2. Rozúčtovanie hospodárskeho výsledku po zdanení v schvaľovacom konaní za rok 2006
v celkovej výške + 226.122,93 Sk nasledovne:
a.) zisk v rámci hlavnej činnosti vo výške 198.178,98 Sk použiť na úhradu straty
minulých rokov
b.) zisk z hospodárenia vedľajšej činnosti po zdanení vo výške 27.943,95 Sk použiť
na úhradu straty minulých rokov
3. ročnú odmenu za rok 2006 pre riaditeľa príspevkovej organizácie DP Globál Kolárovo
Ing. Kucsera Štefana vo výške 29.500,-Sk
C./ ukladá
1. riaditeľovi DP Globál:
a.) vypracovať podnikateľský zámer príspevkovej organizácie na rok 2007
Termín: májové zas. MsZ
č. 65/2007
uznesenie
k Správe o činnosti a výsledku hospodárenia MsKS Kolárovo vrátane rozúčtovania
hospodárskeho výsledku po zdanení v schvaľovacom konaní za r. 2006
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o činnosti a výsledku hospodárenia MsKS Kolárovo vrátane rozúčtovania
hospodárskeho výsledku po zdanení v schvaľovacom konaní za r. 2006
2. Stanovisko HKM k výsledkom hospodárenia MsKS Kolárovo za rok 2006

B./ schvaľuje
1. Výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie MsKS po zdanení v schvaľovacom
konaní za r. 2006 nasledovne:
a) z hlavnej činnosti MsKS – zisk v čiastke:
175.860,31 Sk
b) z vedľajšej činnosti MsKS – zisk v čiastke:
1.201,20 Sk
Celkom za organizáciu:
177.061,51 Sk
2. Preskupenie príspevku na r. 2006 na základe stĺpca – „Rozdiel tabuľkového prehľadu“
bodu A/ tejto správy
+/- 34.236,00 Sk
3. Rozúčtovanie hospodárskeho výsledku po zdanení v schvaľovacom konaní za r. 2006
nasledovne:
a.) Zisk hlavnej činnosti použiť na tvorbu rezervného fondu v čiastke 175.860,31 Sk
b.) Zisk vedľajšej činnosti použiť na tvorbu rezervného fondu v čiastke 1.201,20 Sk
4. ročnú odmenu za rok 2006 pre riaditeľa príspevkovej organizácie MsKS Mgr. Mayer
Jánosa vo výške 26.750,-Sk
C./ ukladá
1. riaditeľovi MsKS predložiť doklad o úhrade pohľadávok za kultúrne poukazy r. 2006
Termín: májové zasadnutie MsZ
č. 66/2007
uznesenie
k Správe o činnosti a výsledku hospodárenia DPD a DD Kolárovo za rok 2006
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o činnosti a výsledku hospodárenia DPD a DD Kolárovo za rok 2006
2. Stanovisko HKM k správe o činnosti a výsledku hospodárenia DPD a DD Kolárovo za rok
2006
B./ schvaľuje
1. Výsledok hospodárenia DPD a DD Kolárovo za r. 2006 nasledovne:
11.906 tis. Sk
a) príjmy rozpočtového hospodárenia:
z toho vlastné príjmy:
3.691 tis. Sk
b) výdavky rozpočtového hospodárenia:
11.906 tis. Sk
z toho kapitálové výdavky:
320 tis. Sk
2. Ročnú odmenu za rok 2006 pre riaditeľa DPD a DD Kolárovo PaedDr. László Kulicha
vo výške 26.150,-Sk
C./ ukladá
1. riaditeľovi DPD a DD, vypracovať návrh investičného plánu pre r. 2007, na použitie
kapitálového príspevku poskytnutého Ministerstvom financií SR v čistke 450 tis. Sk
Termín: 30.4.2007
č. 67/2007
uznesenie
k Správe o rozpočtovom hospodárení ZŠ a ŠKD za rok 2006
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Výsledky rozpočtového hospodárenia ZŠ s právnou subjektivitou za r. 2006

2. Stanovisko HKM k Správe o rozpočtovom hospodárení ZŠ a ŠKD za rok 2006
B./ schvaľuje
ZŠ J.A.Komenského
1. upravený rozpočet
2. čerpanie rozpočtu k 31.12.2006
3. % plnenia rozpočtu

9.768 tis. Sk
9.789 tis. Sk
100,21%

ŠKD pri ZŠ J.A.Komenského
1. upravený rozpočet
2. čerpanie rozpočtu k 31.12.2006
3. % plnenia rozpočtu

1.066 tis. Sk
1.066 tis. Sk
100,00%

ZŠ s VJM M.Korvína
1. upravený rozpočet
2. čerpanie rozpočtu k 31.12.2006
3. % plnenia rozpočtu

10.666 tis. Sk
10.632 tis. Sk
99,68%

ŠKD pri ZŠ s VJM M. Korvína
1. upravený rozpočet
2. čerpanie rozpočtu k 31.12.2006
3. % plnenia rozpočtu

1.935 tis. Sk
1.935 tis. Sk
100,00%

ZŠ s VJM F. Rákócziho II.
1. upravený rozpočet
2. čerpanie rozpočtu k 31.12.2006
3. % plnenia rozpočtu

9.240 tis. Sk
9.171 tis. Sk
99,25%

ŠKD pri ZŠ s VJM F. Rákócziho II.
1. upravený rozpočet
2. čerpanie rozpočtu k 31.12.2006
3. % plnenia rozpočtu

1.206 tis. Sk
1.206 tis. Sk
100%

č. 68/2007
uznesenie
k Správe o rozpočtovom hospodárení Základnej umeleckej školy za rok 2006
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o rozpočtovom hospodárení Základnej umeleckej školy za rok 2006
1. Stanovisko HKM k Správe o rozpočtovom hospodárenie Základnej umeleckej školy
za rok 2006
B./ schvaľuje
1. upravený rozpočet
3.333 tis. Sk
2. čerpanie rozpočtu k 31.12.2006
3.333 tis. Sk
3. % plnenia rozpočtu
100,00%

č. 69/2007
uznesenie
k Správe o rozpočtovom hospodárení MŠ s VJM Tündérkert so ZŠS,
Brnenské nám. č. 16, Kolárovo za rok 2006
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o rozpočtovom hospodárení MŠ s VJM Tündérkert so ZŠS, Brnenské nám. 16
Kolárovo za rok 2006
2. Stanovisko HKM k Správe o rozpočtovom hospodárení MŠ s VJM Tündérkert so ZŠ,
Brnenské nám. č. 16 Kolárovo za rok 2006
B./ schvaľuje
Časť MŠ
1. upravený rozpočet
2. čerpanie rozpočtu k 31.12.2006
3. % plnenia rozpočtu

3.305 tis. Sk
3.273 tis. Sk
99,03%

Časť ŠJ a ŠK
1. upravený rozpočet
2. čerpanie rozpočtu k 31.12.2006
3. % plnenia rozpočtu

491 tis. Sk
523 tis. Sk
106,52%

č. 70/2007
uznesenie
k Správe o rozpočtovom hospodárení školských zariadení bez právnej subjektivity
za rok 2006
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o rozpočtovom hospodárení školských zariadení bez právnej subjektivity za r. 2006
2. Stanovisko HKM k Správe o rozpočtovom hospodárení školských zariadení bez právnej
subjektivity za rok 2006
B./ schvaľuje
MŠ Lesná č. 8 a MŠ Lesná č. 10
1. upravený rozpočet
2. čerpanie rozpočtu k 31.12.2006
3. % plnenia rozpočtu

6269 tis. Sk
6307 tis. Sk
100,61%

ŠJ a ŠK bez právnej subjektivity
1. upravený rozpočet
2. čerpanie rozpočtu k 31.12.2006
3. % plnenia rozpočtu

3834 tis. Sk
3809 tis. Sk
99,35%

Centrum voľného času
1. upravený rozpočet
2. čerpanie rozpočtu k 31.12.2006
3.% plnenia rozpočtu

2875 tis. Sk
2843 tis. Sk
98,89%

C./ ukladá
1. vykonať inventarizáciu aktív a pasív v ŠJ k 30.6.2007
Zodpovedný: MsÚ Kolárovo
č. 71/2007
uznesenie
k záverečnému účtu mesta za rok 2006
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. záverečný výrok zo správy nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky mesta
k 31.12.2006
2. odborné stanovisko HKM k záverečnému účtu mesta za rok 2006
B./ schvaľuje
1. záverečný účet mesta za rok 2006 a súhlasí s celoročným hospodárením bez výhrad
s nasledovnými vykázanými údajmi:
a.) Bežný rozpočet uzatvorilo mesto s prebytkom vo výške
+11.962.036,97 Sk
V tom:
156.775.888,08 Sk
Príjmy bežného rozpočtu:
Výdavky bežného rozpočtu:
- 92.378.653,01 Sk
Limity pre RO bežné:
- 52.435.198,10 Sk
+ 11.962.036,97 Sk
Prebytok bežného rozpočtu:
Z vykázaného prebytku bežného rozpočtu časť vo výške 3.668.276,96 Sk slúžila na úhradu
splátok úverov a časť vo výške 3.838.213,00 Sk slúži na úhradu schodku kapitálového
rozpočtu.
- 20.597.039,00 Sk
b.) Kapitálový rozpočet uzatvorilo mesto so schodkom vo výške
V tom:
Príjmy kapitálového rozpočtu:
15.214.770,50 Sk
Výdavky kapitálového rozpočtu:
- 35.421.809,50 Sk
Limity pre RO kapitálové:
- 390.000,00 Sk
Schodok kapitálového rozpočtu:
- 20.597.039,00 Sk
Vykázaný schodok čiastočne vykrývajú prijaté úvery v sume 16.758.826,00 Sk a zvyšok
kryje prebytok bežného rozpočtu v sume 3.838.213,00 Sk.
Z rozdielu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za rok 2006 vyplýva schodok
Hospodárenia bežného roka v celkovej výške – 8.635.002,03 Sk
c.) Finančné operácie uzatvorilo mesto s prebytkom vo výške
V tom:
Prijaté úvery od ŠFRB:
10.806.958,00 Sk
Prijaté úvery od komerčných bánk:
5.951.868,00 Sk
Splátky úverov:
- 3.668.276,96 Sk
Prebytok finančných operácií:
+13.090.549,04 Sk

+ 13.090.549,04 Sk

Z úhrnu schodku hospodárenia bežného roka a prebytku finančných operácií vyplýva, že
mesto uzatvorilo za rok 2006 so zostatkom peňažných prostriedkov vo výške
4.455.547,01 Sk.

Z vykázaného zostatku peňažných prostriedkov je potrebné odčleniť účelové prostriedky
štátu obdržané na konci roka určené na vrátenie do ŠR v celkovej výške 159.375,10 Sk.
Patria sem:
- prostriedky za register obyvateľov poskytnuté na rok 2006 vo výške
53.780,-Sk
s možnosťou použitia do 31.03.2007
- prostriedky na školský úrad určené na vrátenie vo výške
87.367,-Sk
- prostriedky na komunálne voľby určené na vrátenie vo výške
18.278,10 Sk
d.) Celkový zostatok peňažných prostriedkov vykázaný k 31.12.2006 určený na použitie
v nasledujúcich rokoch:
1. zostatok peňažných prostriedkov za rok 2006 vo výške
4.296.171,91 Sk
po odčlenení účelových prostriedkov štátu predstavuje:
2. nepoužitý zostatok finančných fondov z predchádzajúcich rokov 6.166.744,41 Sk
s vnútorným usporiadaním nasledovne:
zostatok cestného fondu:
420.649,68 Sk
3. zostatok FRB:
38.271,31 Sk
4. zostatok fondu údržby K3
480.000,00 Sk
5. zostatok RF z predch. rokov:
5.227.823,42 Sk
C./ ukladá
1. MsÚ upresniť stavy účtov 933, 964 a 965 v náväznosti na účtovanie o bankových úveroch
podľa usmernenia DÚ
č. 72/2007
uznesenie
k odmenám za mimoriadne úspešné výsledky mesta Kolárovo v hospodárskom roku 2006
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. za mimoriadne úspešné výsledky mesta Kolárovo v hospodárskom roku 2006 poskytnutie
odmeny :
a) pre hlavného kontrolóra mesta Ing. Nagy Eugena vo výške: 36.700,-Sk
B./ neschvaľuje
1. poskytnutie odmeny pre:
a) pre bývalého primátora mesta p. Árgyusi Imricha vo výške: 81.700,-Sk
b) pre bývalého zástupcu primátora mesta p. Lengyel Istvána vo výške: 36.700,-Sk

č. 73/2007
uznesenie
k Správe o výsledku hospodárenia spoločnosti Gúta TV s.r.o. za rok 2006
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu konateľov Gúta TV s.r.o. o výsledku hospodárenia spoločnosti Gúta TV s.r.o.
Kolárovo za rok 2006
2. Správu o organizačno-technickom zabezpečení vysielania Gúta TV v roku 2007

B./ schvaľuje
1. výsledok hospodárenia spoločnosti Gúta TV s.r.o. za rok 2006 po zdanení vo výške
17.615,15 Sk
2. rozúčtovanie hospodárskeho výsledku – čistého zisku za rok 2006 nasledovne:
a.) vykrytie neuhradenej straty z roku 2005
9.433,00 Sk
b.) tvorba rezervného fondu vo výške 5% z čistého zisku
880,15 Sk
c.) podiel zo zisku vyplatiť konateľom spoločnosti
(2434,-Sk/osoba x 3) v čiastke
7.302,00Sk
3. cenovú kalkuláciu za poskytnutú službu (výroba a vysielanie programov a videotextových
správ) pre Mesto Kolárovo vo výške 71.500,-Sk/mesiac účinnosťou od 1.4.2007

4. odmeňovanie konateľov spoločnosti Gúta TV s.r.o. p. Lengyel Istvána, Ing. Ivety
Némethovej a Ing. Kürti Andreja účinnosťou od 1.4.2007 vo výške 4.500,-Sk/osoba/mesiac

č. 74/2007
uznesenie
k Výročnej správe o hospodárení spoločnosti KolByt s.r.o. Kolárovo za rok 2006
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. výročnú správu o hospodárení spoločnosti KolByt, s.r.o. Kolárovo za rok 2006,
2. správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky spoločnosti KolByt, s.r.o.
Kolárovo za rok 2006.
3. stanovisko DR k hospodáreniu spoločnosti KolByt, s.r.o za rok 2006
4. Stanovisko HKM k výročnej správe o hospodárení spoločnosti KolByt s.r.o. Kolárovo
za rok 2006
B./ schvaľuje
1.) Výsledok hospodárenia spoločnosti KolByt, spol. s.r.o. Kolárovo po zdanení
v schvaľovacom konaní za rok 2006 – zisk v čiastke
350.668,-Sk
2.) Rozdelenie disponobilného zisku nasledovne:
a.) prídel do rezervného fondu spoločnosti ( min. 5%)
20.668,-Sk
b.) preúčtovaním čiastočnej úhrady „na účet nevysporiadané straty
z minulých období“
330.000,-Sk
3.) Plán investícií do tepelného hospodárstva, financovaných
z rozpočtu mesta na rok 2007 v celkovom objeme
643.000,-Sk
v tom: a.) rekonštrukcia prípojky STR ÚK a TÚV pre MsÚ
200.000,-Sk
b.) automatická úpravovňa vody a expanzné doplňovacie
zariadenie CTZ
340.000,-Sk
c.) modernizácia regulačnej techniky CTZ
103.000,-Sk
C./ odporúča primátorovi mesta
I./ K výročnej správe o hospodárení spoločnosti KolByt, spol. s.r.o. Kolárovo, prijať
na Valnom zhromaždení spoločnosti nasledovné rozhodnutie:

1.) v rámci plánu investície spoločnosti KolByt, spol. s.r.o. Kolárovo na rok 2007 „nákup
úžitkového vozidla furgon“ za cenu
400.000,-Sk bez DPH,
so zabezpečením financovania:
- z odpisov za r. 2007
257.000,-Sk bez DPH
- z vlastných prostriedkov (z predaja GAZ furgon)
143.000,-Sk bez DPH
2.) plán údržby a opráv CTZ, PTR, STR, VS 1-5, KAB na r. 2007:
a.) overovanie, resp. výmena vodomerov, meračov tepla a ich častí
b.) režijné opravy na technologických zariadeniach a rozvodoch
c.) dodávateľskú opravu kotlov
S p o l u v čiastke

92 tis. Sk,
690 tis. Sk,
163 tis. Sk,
945 tis. Sk,

3.) vyplatenie ročnej odmeny konateľovi spoločnosti KolByt, spol. s.r.o. Kolárovo – pánovi
Ing. Dévai Alexandrovi v zmysle uznesenia z 22. VZ č. B/2.8 zo dňa 10.4.2006
nasledovne:
a.) za zabezpečenie realizácie schváleného plánu investícií spoločnosti za rok 2006
vo výške 10% zo skutočne vyplatenej mzdy v r. 2006,
b.) za dosiahnutie aktívneho hospodárskeho výsledku za rok 2006 vo výške 20%
z hospodárskeho výsledku – čistého zisku spoločnosti,
II. V zmysle záznamu z rokovania DR pri KolByt, spol. s.r.o. zo dňa 4. apríla 2007, ďalej
na základe vykonaného poslaneckého prieskumu (návštevou teplární v Šali a Roštíne)
v dňoch 30.03.2007 a 03.04.2007:
1.) Požiadať PROJEKTSERVIS, spol. s.r.o. Dunajské nábrežie 14 – Komárno o ďalšiu
spoluprácu v oblasti poradenstva, na možnosť získania dotácie v rámci projektu
začleneného do prioritnej osi 3, opatrenia 3.1. – Minimalizácia nepriaznivých vplyvov
klimatických zmien, vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie – OP ŽP.
Termín: do 10. mája 2007
D./ neschvaľuje
1.) úpravu mesačného platu pre konateľa spoločnosti KolByt, spol. s.r.o. Kolárovo
z 25.000,-Sk na úroveň 28.000,-Sk dňom 01.05.2007
E./ nezaujalo stanovisko vo veci
1.) ustálenia hmotnej zainteresovanosti pre konateľa spoločnosti KolByt, spol. s.r.o.
na rok 2007 v nasledovnom znení:
a.) na zabezpečenie realizácie schváleného plánu investícií do tepelného hospodárstva
na rok 2007 – vo výške 10% zo skutočne vyplatenej mzdy v roku 2007,
b.) za dosiahnutie aktívneho hospodárskeho výsledku (pri celoročnom hodnotení
hospodárenia spoločnosti) za rok 2007 prináleží ročná odmena vo výške 10%
z objemu skutočne vyplatených miezd v roku 2007
F./ ukladá konateľovi KolByt s.r.o. vypracovať
1. Plánovanú kalkuláciu na výrobu tepla tepelného hospodárstva
2. Skutočný stav tepelného hospodárstva na výrobu tepla – ceny tepla
3. Rozdiel medzi plánovanými a realizovanými opravami v hodnote 250 tis. Sk
Zodpovedný: riaditeľ KolByt s.r.o.
Vypracovaný materiál odovzdať dozornej rade a poslancom MsZ

č. 75/2007
uznesenie
k Informatívnej správe o hodnotení hospodárenia STKO N-14, a.s. Neded za rok 2006
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Obsah informatívnej správy o výsledku hospodárenia STKO N-14, a.s. Neded za rok 2006

č. 76/2007
uznesenie
k výstavbe viacúčelového športového ihriska
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Ústnu informatívnu správu primátora mesta Kolárovo – k uzneseniu vlády SR č. 779 a 905,
v zmysle ktorého v oblasti rozvoja športu sa začína realizovať program rozvoja športovej
infraštrukúry a výstavby športových zariadení v r. 2007
2. Obsah žiadosti 8-ročného Cirkevného gymnázia Panny Márie v Kolárove – zo dňa 13.
apríla 2007, vo veci poskytnutia účinnej spolupráce pri spracovaní kritérií príslušnej
žiadosti, za účelom získania dotácie v čiastke 1 mil. Sk pre potrebu zriadenia viacúčelového
športového zariadenia v lokalite cirkevného gymnázia
B./ schvaľuje
1. Podanie žiadosti na Úrad vlády SR (Sekretariát splnomocnenca vlád SR pre mládež a šport)
do 27. apríla 2007, za účelom získania dotácie v čiastke 1 mil. Sk na výstavbu
viacúčelového športového ihriska v lokalite cirkevného gymnázia.
2. Podanie NÁJOMNEJ ZMLUVY na prenájom pozemkov parc.č. 1533/2, v rozlohe 412 m2,
parc.č. 1530 v rozlohe 65 m2 a parc.č. 1421/34 v rozlohe 744 m2 v k.ú. Kolárovo, ktoré sú
vo vlastníctve Rímskokatolíckeho farského úradu v Kolárove – na dobu 20 rokov za
symbolické nájomné 1,-Sk/rok.
3. Príspevok na spolufinancovanie projektu „výstavba viacúčelového športového ihriska“
v lokalite cirkevného gymnázia v čiastke 500 tis. Sk z rozpočtu mesta Kolárovo na r. 2007.
C./ ukladá vedúcemu oddelenia výstavby a RR
1. V spolupráci s vedením cirkevného gymnázia, pripraviť náležitosti predmetnej žiadosti
a jej príloh po stránke odbornej na patričnej úrovni, aby v stanovenom termíne bola
doručená na Úrad vlády SR
Zodpovedný: Ing. Mészáros Imrich
Termín: do 27. apríla 2007

č. 77/2007
uznesenie
k bodu v rámci bodu rôzne
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu primátora mesta o vypracovaní projektovej dokumentácie na
kruhové objazdy, ktoré sú súčasťou projektu Slovenskej správy ciest Komárno
B./ navrhuje primátorovi mesta
1. vyvolať rokovanie s obstarávateľom dokumentácie ohľadne riešenia prieťahu mestom
Kolárovo na štátnej ceste 2/573
Termín: do 30.4.2007

Árpád Horváth
primátor mesta

