Uznesenie
z 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 06.02.2012
č. 246/2012
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. 247/2012
uznesenie
k Pracovnému harmonogramu a náplne rokovaní mestskej rady a mestské zastupiteľstva
na rok 2012
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Harmonogram rokovaní MsR a MsZ na rok 2012 podľa predloženého materiálu
s nasledovnou zmenou:
„termín májového zasadnutia MsZ – namiesto 28.05.2012 (pondelok)
bude 30.05.2012 (streda)“
2. Plánovanú programovú náplň rokovaní MsR a MsZ na rok 2012 podľa predloženého
materiálu
3. Doplnenie programu februárového zasadnutia MsZ:
1. Návrh menného zoznamu nájomcov 18 b.j. na Ul. ružovej 20
2. Informatívna správa HKM o finančnej situácii mesta Kolárovo k 31.12.2011
248/2012
uznesenie
k Prílohám 2a a 2b k zásadám nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. prílohy č. 2a a 2b k Zásadám nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo
2. zmenu uznesenia MsZ č. 235/2011 A./6. zo dňa 12.12.2011 nasledovne:
Výška príspevku k režijným nákladom v prípade Reformovanej cirkvi predstavuje
14,70 €/Q, 58,80 €/rok
3. zmenu uznesenia č. 235/2011 A./5 zo dňa 12.12.2011 nasledovne:
Športové kluby, školy a predstavitelia iných športových činností v lehote min. 14 dní pred
zahájením športovej činnosti oznámia správcovi športových zariadení prípadnú neúčasť,
v opačnom prípade sú povinní prispievať aj za nevyužitú dobu
4. zmenu uznesenia MsZ č. 235/2011 A./4.b.) nasledovne:
100% z uhradeného nájomného za prenájom nebytových priestorov v školských
zariadeniach a 100% z uhradených príspevkov k režijným nákladom pri užívaní telocviční
ZŠ prislúcha základným školám (podľa prílohy 2a./ k zásadám nakladania a hospodárenia
s majetkom mesta Kolárovo schválených dňa 31.1.2011 uznesením č. 18/2011- A./1.)
s podmienkou vytvorenia rezervy, ktorej čerpanie schvaľuje MsZ na návrh riaditeľov ZŠ

B./ ukladá
1. mestskému úradu prepracovať Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kolárovo č. 7 /2008,
ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
v materskej škole, v základnej umeleckej škole, v školskom klube detí pri základných
školách, v centre voľného času a v zariadeniach školského stravovania, v znení VZN č.
2/2009, VZN č. 2/2010, VZN č. 2/2011 a VZN č. 7/2011.
Zodpovedná: Ing. Gőghová M.
Termín: marcové zasad. MsZ
C./ ruší
1. prílohu č. 2a k Zásadám nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo schválené
uznesením MsZ č. 18/2011 – A./1. zo dňa 31.1.2011
č. 249/2012
uznesenie
ku Koncepcii rozvoja školstva v pôsobnosti samosprávy mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Koncepciu rozvoja školstva v pôsobnosti samosprávy mesta Kolárovo, ako stratégiu
a výhľad do roku 2016
B./ schvaľuje
1. Koncepciu rozvoja školstva v pôsobnosti samosprávy mesta Kolárovo, ako stratégiu
a výhľad do roku 2016
2. Použitie skráteného tvaru názvov škôl a školských zariadení na území mesta Kolárovo
v materiáloch na bežné používanie podľa bodu 3 koncepcie
3. V súlade so zámermi rozvoja materských škôl najdôležitejšou úlohou zriaďovateľa bude
naďalej zabezpečovať predškolskú výchovu pre všetky deti v predškolskom veku
a umožniť ich výchovu v materinskom jazyku. Prijatie detí pod tri roky veku z finančných
dôvodov ani naďalej nebude možné.
4. Počet novoprijatých detí do Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským
a maďarským – Óvoda, Lesná 8 Kolárovo na nulu
5. Zapracovanie do koncepcie školstva vytvorenie nultých ročníkov na základných školách
pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
6. Vytvorenie nultého ročníka v Základnej škole M. Korvína na školský rok 2012/2013
C./ ukladá
1. MsÚ pripravenie návrhu na uznesenie MsZ na zmenu názvu škôl a školských zariadení
podľa odporúčaní bodu 3.1 tejto koncepcie za účelom podania žiadosti na ministerstvo.
Zodpovedný: ved. odd. hospodárenia školstva, ŠZ a ŠJ
Termín 30.06.2012
2. MsÚ a Spoločnému školskému úradu v Kolárove nájsť riešenie vo veci zosúladenia
autobusovej dopravy a zabezpečenia školskej dochádzky žiakov do Kolárova
z mestských častí a z okolitých obcí.
Zodpovední: prednosta MsÚ, spoločný školský úrad
Termín: 30.06.2012
3. spoločnému školskému úradu aktualizovať koncepciu školstva po zverejnení údajov
sčítania obyvateľov.
Zodpovedný: spoločný školský úrad
Termín: podľa textu
4. spoločnému školskému úradu a ved. odd. hospodárenia školstva, ŠZ a ŠJ ročne
vyhodnotiť plnenia cieľov a úloh v rámci tohto materiálu ako i v rámci jednotlivých škôl
a školských zariadení
Termín: november aktuálneho roka
Zodpovední: ved. odd. hospodárenia školstva, ŠZ a ŠJ, spoločný školský úrad

5. riaditeľom základných škôl, aby po zápise oznámili zriaďovateľovi presný počet
prihlásených detí. Z dôvodu efektívnejšieho využitia finančných zdrojov na základe
získaných údajov zriaďovateľ určí počet tried 1. ročníkov pre jednotlivé základné školy
resp. v zákonom stanovených prípadoch (zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
-školský zákon) podá návrh školským radám na úpravu maximálneho počtu detí
v jednotlivých triedach.
Zodpovední: riaditelia ZŠ, spoločný školský úrad
Termín: podľa textu
6. riaditeľom ZŠ Korvína a ZŠ Komenského plniť ukazovatele podchytené v mestom
podanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok
na Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja SR. Názov projektu pre ZŠ Korvína: THE SCHOOL OF
CHANCE – Rekonštrukcia budovy ZŠ Mateja Korvína v Kolárove. Názov projektu pre
ZŠ Komenského: Rekonštrukcia budov ZŠ Jána Amosa Komenského v Kolárove.
Prvým krokom plnenia tejto úlohy riaditelia ZŠ rozpracujú návrh plnenia úloh
a predložia na MsZ na schválenie do 30.06.2012. S ohľadom na závažnosť neplnenie
úloh projektu, alebo nedodržiavanie úloh v rámci jednotlivých etáp sa považuje za
hrubé porušenie rozpočtovej disciplíny zo strany riaditeľov.
Zodpovední: riaditelia ZŠ M. Korvína, ZŠ J.A.Komenského
Termín: 30.06.2012
7. riaditeľom základných škôl v rámci spolupráce základných škôl doriešiť zamestnanie
psychológa, logopéda, špeciálneho pedagóga podľa potrieb žiakov z normatívnych
zdrojov základných škôl.
Zodpovední: riaditelia ZŠ
Termín: 01.09.2013, podanie 1. správy: november 2012
8. riaditeľom škôl a školských zariadení zapracovať miestne, regionálne, historické,
kultúrne a prírodné hodnoty do jednotlivých školských vzdelávacích programov.
Zodpovední: riaditelia ZŠ
Termín: do novembra 2012
9. riaditeľom ZŠ a riaditeľovi Mestského kultúrneho strediska v Kolárove zaviesť
automatický systém riadenia knižnice, vytvoriť a zefektívniť spoluprácu školskej
a mestskej knižnice
Zodpovední: riaditelia ZŠ a riaditeľ MsKS
Termín:podanie prvej správy: 30.06.2012
10. riaditeľovi ZUŠ predložiť návrh obstarania z mimorozpočtových zdrojov potrebného
učebného materiálu podľa vyučovacieho jazyku a návrh nevyhnutného rozvoja fondu
hudobných nástrojov na schválenie MsZ.
Zodpovedný: riaditeľ ZUŠ
Termín: 30.06.2012
11. MsÚ, riaditeľovi MŠ Lesná 10 a riaditeľovi CVČ v zmysle uznesenia Mestského
zastupiteľstva v Kolárove č. 141/2011 zo dňa 27.6.2011 pripraviť zmenu právneho
postavenia MŠ Lesná 10 a CVČ na rozpočtovú organizáciu odo dňa 1.1.2013.
Zodpovední: ved. odd. hospodárenia školstva,ŠZ a ŠJ, riaditeľ MŠ Lesná 10, riaditeľ
CVČ
Termín podania prvej správy: október 2012
12. mestskému úradu podať žiadosť do mája 2012 na Regionálny úrad verejného
zdravotníctva v Komárne vo veci schválenia dodatku prevádzkového poriadku
Materskej školy Lesná 10, Kolárovo, Materskej školy s vyučovacím jazykom
maďarským – Óvoda, Brnenské námestie 16, Kolárovo a Materskej školy s vyučovacím
jazykom slovenským a maďarským – Óvoda, Lesná 8, Kolárovo, v zmysle uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Kolárove číslo: 141/2011 A4 zo dňa 27.6.2011 vo veci
vytvorenia elokovaných tried uvedených materských škôl v budove Materskej školy
s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským – Óvoda, Lesná 8, Kolárovo.
Zodpovedná: ved. odd. hospodárenia školstva, ŠZ a ŠJ
Termín: 30.04.2012

13. riaditeľovi Materskej školy Lesná 10, Kolárovo prijímať deti do dvoch elokovaných
tried v budove na ulici Lesná 8, okrem prijímania detí do troch tried Materskej školy
Lesná 10 Kolárovo.
Zodpovedná: riaditeľka MŠ Lesná 10
Termín: na školský rok 2012/13
14. riaditeľovi Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské
námestie 16, Kolárovo prijímať detí do troch elokovaných tried v budove na ulici Lesná
8, okrem prijímania deti do štyroch tried Materskej školy s vyučovacím jazykom
maďarským – Óvoda, Brnenské námestie 16, Kolárovo,
Zodpovedná: riaditeľka MŠ Brnenské nám.
Termín: na školský rok 2012/13
15. riaditeľovi Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským – Óvoda,
Lesná 8, Kolárovo povinne ústne informovať rodičov o zmene štruktúry materských
škôl a o možnostiach zápisu detí do materských škôl ktorých zriaďovateľom je Mesto
Kolárovo.
Zodpovedná: riaditeľka MŠ Lesná 8
Termín: stály
16. spoločnému školskému úradu dohliadať na priebeh zápisu detí do materských škôl,
zúčastniť sa pri riešení možných problémov pri zápise detí do MŠ.
Zodpovedný: spoločný školský úrad
Termín: priebežne
17. spoločnému školskému úradu zverejniť informácie o organizačných zmenách pri zápise
detí do MŠ (na webovej stránke mesta ako aj v káblovej televízii).
Termín: priebežne
Zodpovedný: spoločný školský úrad
18. riaditeľom materských škôl vzájomne spolupracovať ako i byť nápomocní rodičom pri
zápise detí do MŠ za účelom bezproblémového zápisu detí do MŠ.
Zodpovední: riaditelia MŠ
Termín: stály
19. mestskému úradu a riaditeľom MŠ zabezpečiť úpravu pracovných zmlúv personálu
materských škôl na základe vývoja prijatých detí. Právnym nástupcom zamestnávateľa
bude MŠ Brnenské nám. podľa počtu elokovaných tried.
Zodpovední: ved. odd. hospodárenia školstva, ŠZ a ŠJ, riaditelia MŠ Termín: k 1.9.2012
20. mestskému úradu a riaditeľom zabezpečiť rozdelenie merania energií a vody medzi
jednotlivými MŠ v priestoroch na ulici Lesná 8.
Zodpovední: ved. odd. hospodárenia školstva, ŠZ a ŠJ, riaditelia MŠ
Termín: do 31.08.2012
21. za účelom zvýšenia kapacity školských jedální ukladá MsÚ vypracovať postupový plán
vytvorenia ŠJ pre základné školy a vytvorenia ŠJ pre materské školy vrátane vytvorenia
výdajných školských jedální
Zodpovedná: ved. odd. hospodárenia školstva , ŠZ a ŠJ
Termín: jún 2012
22. MsÚ doriešiť energetické hospodárenie škôl a školských zariadení. Predbežný materiál
predložiť na MsZ spolu s vyhodnotením energetického auditu mesta.
Zodpovedný: vedúci odd. správy a údržby majetku mesta
Termín: do mája 2012
23. MsÚ a riaditeľom škôl a školských zariadení spracovať plán investícií a opráv škôl
a školských zariadení s predbežným časovým harmonogramom ich realizácie, ročne
aktualizovať zoznam investičných akcií s predpokladaným rozpočtom.
Zodpovední: ved. odd. správy a údržby majetku mesta, riaditelia škôl a školských
zariadení
Termín: október 2012
24. MsÚ a riaditeľom škôl a školských zariadení vypracovať štúdie na dobudovanie
školských dvorov a školských športových areálov a spracovať z predložených
podkladov plán investícií a opráv s predbežným časovým harmonogramom ich
realizácie. Zodpovední: ved. odd. správy a údržby majetku mesta, riaditelia škôl
a školských zariadení
Termín október 2012

25. riaditeľom škôl a školských zariadení zabezpečiť vykonanie pravidelných preventívnych
opráv a údržby majetku namiesto odstránenia havarijných situácií z vlastných zdrojov
škôl v spolupráci s vedúcimi oddelenia správy majetku mesta
Zodpovední: riaditelia škôl a školských zariadení, ved. odd. správy a údržby majetku
mesta
Termín na októbrové MsZ každého roka
26. riaditeľom škôl a školských zariadení, MsÚ zapracovať potrebné výdavky na opravu
a údržbu majetku do rozpočtu škôl a školských zariadení v prvom rade z normatívnych
zdrojov.
Zodpovední: riaditelia škôl a školských zariadení, ved. odd. hodpodárenia školstva, ŠZ
a ŠJ
Termín: na termín schválenia rozpočtu MsZ
27. MsÚ, riadiť finančnú politiku mesta tak, aby príspevky od rodičom na čiastočnú
úhradu nákladov v materskej škole, v základnej umeleckej škole, v školskom klube
detí pri základných školách, v centre voľného času, v zariadení školského stravovania,
príspevok zamestnávateľa na stravu, príspevok stravníka na režijné výdavky stravy,
dary, granty, vlastné príjmy, refundácie režijných výdavkov za používanie budov
a zariadení, príjmy z prenájmu budov a zariadení škôl boli pridelené školám a školským
zariadeniam v rámci nenormatívnych dotácii za účelom nákupu hmotného a nehmotného
majetku v prospech navýšenia poskytnutých služieb podľa uváženia personálu resp.
príslušnej rady školy po schválení MsZ. Horeuvedený spôsob poskytnutia
nenormatívnych dotácií zaviesť postupne, na základe predchádzajúcich rokovaní
s komisiou školstva, výchovy a vzdelávania do roku 2016.
Termín: stále pri schválení rozpočtu MsZ
Zodpovedný: ved. finančného odd.
28. zmeniť VZN č. 3/2008 o poskytnutí dotácie na dopravu detí materských škôl a ich
sprievodcu a žiakov základných škôl dochádzajúcich z mestských časti z rozpočtu
Mesta Kolárovo, takým spôsobom, aby boli podporované všetky deti a žiaci z
mestských častí Kolárovo, bez ohľadu na druh školy, ktorú navštevujú.
Zodpovedný: ved. odd. hospodárenia školstva, ŠZ a ŠJ
Termín: január 2012
29. riaditeľom škôl a školských zariadení byť si vedomí toho, že zákon č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov ukladá subjektom verejnej správy množstvo povinností
predovšetkým pri hospodárení a nakladaní s finančnými prostriedkami. Jednou z
najdôležitejších zodpovedností je zodpovednosť subjektu verejnej správy pri používaní
a poskytovaní verejných prostriedkov a za dodržanie finančnej disciplíny.
Za dodržiavanie v zákone uvedených povinností zodpovedá štatutárny zástupca
právneho subjektu. Za dodržiavanie rozpočtových pravidiel zodpovedá aj riaditeľ školy
a školského zariadenia bez právnej subjektivity, nakoľko svojou činnosťou ovplyvňuje
dodržiavanie rozpočtových pravidiel verejnej správy.
Za porušenie rozpočtových pravidiel verejnej správy zriaďovateľ odvolá riaditeľa školy
a školského zariadenia v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov.
30. riaditeľom ZŠ v spolupráci s MsÚ vykonať inventúru všetkých miestností v budovách
ZŠ (veľkosť a využitie)
Zodpovední: riaditelia ZŠ
vedúci odd. správy a údržby majetku mesta

č. 250/2012
uznesenie
k Prevádzkovému poriadku MŠ Brnenské nám., MŠ Lesná 10 a k
Dodatku č. 1 k Prevádzkovému poriadku MŠ Lesná 8 Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Prevádzkový poriadok Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda,
Brnenské námestie 16, Kolárovo
2. Prevádzkový poriadok Materskej školy, Lesná 10, Kolárovo
3. Dodatok č. 1 k prevádzkovému poriadku Materskej školy s vyučovacím jazykom
slovenským a maďarským – Óvoda, Lesná 8, Kolárovo, schváleného uznesením MsZ
č. 633/2009 A./1, zo dňa 14.08.2009
č. 251/2012
uznesenie
k príprave na prijímanie detí a žiakov na školský rok 2012/2013
určenie počtu tried resp. kapacity
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. prípravu na prijímanie detí do materských škôl na školský rok 2012/2013
2. prípravu na prijímanie žiakov do základných škôl na školský rok 2012/2013
3. informatívnu správu o počte zapísaných žiakov do základných škôl na školský rok
2012/2013 ku dňu 1.2.2012 nasledovne:
ZŠ F. Rákócziho II.
33 žiakov
ZŠ M. Korvína
35 žiakov
ZŠ J.A.Komenského
30 žiakov
B./ schvaľuje
1. návrh zriaďovateľa na najvyšší počet detí v triede MŠ Brnenské nám. 16 a MŠ Lesná 10 na
školský rok 2012/2013:
a.) v triede pre 3 až 4 ročné deti 24
b.) v triede pre 4 až 5 ročné deti 24
c.) v triede pre 5 až 6 ročné deti 24
d.) v triede pre 3 až 6 ročné deti 24
s rezervou 8 detí v MŠ Brnenské nám. 16 - na nultých ročníkoch
s rezervou 5 detí v MŠ Lesná 10
2. návrh zriaďovateľa na najvyšší počet detí v elokovanej triede v budove MŠ Lesná 8 a MŠ
Lesná 8 na školský rok 2012/2013:
a.) v triede pre 3 až 4 ročné deti 24
b.) v triede pre 4 až 5 ročné deti 24
c.) v triede pre 5 až 6 ročné deti 24
d.) v triede pre 3 až 6 ročné deti 24
s rezervou 2 x 4 deti v elokovaných triedach - len pre nutné prípady
3. návrh zriaďovateľa na počet tried I. ročníka v školskom roku 2012/2013 nasledovne:
ZŠ F. Rákócziho II.
2 triedy
ZŠ M. Korvína
2 triedy
ZŠ J.A.Komenského
2 triedy

č. 252/2012
uznesenie
k vyhodnoteniu prevádzky školského autobusu ku dňu 31.12.2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. vyhodnotenie prevádzky školského autobusu ku dňu 31.12.2011
B./ ukladá
1. spoločnému školskému úradu predložiť vyhodnotenie prevádzky školského autobusu ku
dňu 30.06.2012
Zodpovedný: Ing. Takács Imrich

č. 253/2012
uznesenie
k riešeniu dopravy žiakov z Kráľky od 9.1.2012
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 9.1.2012 do 30.6.2012
B./ schvaľuje
1. uzatvorenie zmluvy o preprave detí z mestskej časti Kráľka do Kolárova a späť
s prepravcom Fülöp Jurajom od 9.1.2012 do 30.6.2012
C./ ukladá
1. vedúcej finančného oddelenia zapracovať sumu 1.100,-€ na dopravu detí školským
autobusom z mestskej časti Kráľka do Kolárova a späť na obdobie od 9.1.2012 do
30.6.2012, do rozpočtu mesta v zmysle VZN mesta Kolárovo č. 1/2012, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN mesta Kolárovo č. 3/2008 o poskytnutí dotácie na dopravu detí materských
škôl a ich sprievodu a žiakov základných škôl dochádzajúcich z mestských častí, z rozpočtu
mesta Kolárovo
Zodpovedná: Ing. Klára Oremová
2. spoločnému školskému úradu riešiť cestovanie detí a žiakov z mestskej časti Kráľka do
Kolárova a späť od 1.9.2012
Zodpovedný: Ing. Takács Imrich
D./ odporúča primátorovi mesta
1. zvolať rokovanie so starostom obce Kameničná ohľadom riešenia opravy cesty smerom na
Kráľku a riešenia problematiky školského autobusu
Termín: apríl 2012
č. 254/2012
uznesenie
k VZN mesta Kolárovo č. 1/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kolárovo č. 3/2008
o poskytnutí dotácie na dopravu detí materských škôl a ich sprievodcu a žiakov základných
škôl dochádzajúcich z mestských častí, z rozpočtu mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kolárovo č. 1 /2012, ktorým sa mení a dopĺňa
všeobecne záväzné nariadenie mesta Kolárovo č. 3//2008 o poskytnutí dotácie na dopravu
detí materských škôl a ich sprievodcu a žiakov základných škôl dochádzajúcich

z mestských časti z rozpočtu Mesta Kolárovo s doplnením návrhu komisie finančnej
a majetku mesta v rámci pripomienkového konania nasledovne:
- nové znenie článku 3 ods. 3 písm. b.) „vo forme prevádzkovania školského autobusu. Na
účely tohto VZN školským autobusom je motorové vozidlo osobnej dopravy
prevádzkované za účelom zabezpečenia dopravy žiakov do všetkých základných škôl, resp.
detí so sprievodom do všetkých materských škôl na území mesta Kolárovo na trasách
určených v tomto VZN“
2. zapracovať do rozpočtu mesta na r. 2012 navýšenie dopravného v zmysle VZN č. 1/2012
za doprovod dieťaťa z Kolárova do mestských častí o 567,- €
Zodpovedná: Ing. Oremová Klára
č. 255/2012
uznesenie
k návrhu rozpočtu príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo na rok 2012
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. vypracovaný vlastný rozpočet nákladov, výnosov, príjmov a výdavkov na rok 2012
príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo podľa predloženého návrhu
B./ schvaľuje
1. rozpočet príjmov a výdavkov príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo
vypracovaný na rok 2012 v úhrnnej výške 524.643,-€
v tom:
príspevok na prevádzkovú činnosť:
458.790,-€
príspevok na základe fakturácie:
49.200,-€
(s navýšením o 4.000,-€ oproti schválenej výške uvedenej
v rozpočte mesta na r. 2012)
príspevok z predchádzajúceho roka:
11.009,-€
vlastné príjmy organizácie:
5.644,-€
2. ukazovatele rozpočtu na rok 2012 podľa predloženého materiálu
C./ ukladá
1. riaditeľovi Gúta Service a MsÚ venovať zvýšenú pozornosť časti príspevku na základe
fakturácie, tento štvrťročne kontrolovať a prehodnocovať
Zodpovední: Ing. Gőgh Alexander
Ing. Oremová Klára
2. riaditeľovi Gúta Service prehodnotiť využiteľnosť priestorov areálu, tieto zhospodárniť tak,
aby sa znížili režijné náklady organizácie
Zodpovedný: Ing. Gőgh Alexander
3. riaditeľovi Gúta Service, objednané práce zo strany MsÚ, ktoré nie sú zahrnuté do
ukazovateľov, vykonať len na základne objednávky
Zodpovedný: Ing. Gőgh Alexander
príslušní správcovia rozpočtových kapitol
4. MsÚ poukázanie príspevku pre Gúta Service nasledovne:
- sumu 20.000,-€
do 10. dňa bežného mesiaca
- sumu 18.000,-€
do 25. dňa bežného mesiaca
- vlastné príjmy organizácie preukázať do 10 dní od dátumu uhradenia
Zodpovedná: Ing. Oremová Klára

č. 256/2012
uznesenie
k návrhu rozpočtu príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo na rok 2012
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. vypracovaný rozpočet príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo na rok 2012 podľa
predloženého návrhu
B./schvaľuje
1. rozpočet príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo na rok 2012 v úhrnnej sume 216.895,-€
v tom:
prevádzkový príspevok:
163.200,-€
vlastné príjmy organizácie:
53.695,-€
č. 257/2012
uznesenie
k návrhu rozpočtu rozpočtovej organizácie ZPS a DS Kolárovo na rok 2012
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ stiahlo z rokovania
1. návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie ZPS a DS Kolárovo na rok 2012 s tým, že bude
prejednaný po vyjasnení podmienok poskytnutia dotácie zo ŠR, podľa novely zákona
o sociálnych službách účinného od 1.3.2012
č. 258/2012
uznesenie
k prerozdeleniu finančnej sumy schválenej na športové podujatia v roku 2012
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. prerozdelenie finančnej čiastky 750,-€, vyčlenenej z rozpočtu Mesta Kolárovo na športové
podujatia organizované Mestom Kolárovo v roku 2012 v zmysle uznesenia komisie športu
a výchovy mládeže pri MsZ – č. uzn. 1/2012 zo dňa 23.01.2012 nasledovne:
1. vyhodnotenie najúspešnejších športovcov mesta Kolárovo za rok 2011
500,-€
2. Jesenný športový deň Mesta Kolárovo
150,-€
3. „Zdravie máš len jedno...“ – propagácia športu v školských zariadeniach 100,-€
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Spolu:
750,-€
č. 259/2012
uznesenie
k prerozdeleniu finančnej sumy schválenej na kultúrne podujatia v roku 2012
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. prerozdelenie finančnej sumy schválenej na kultúrne podujatia v roku 2012 v čiastke
28.700,-€:
1. Oslavy 15. marca
660,-€
učiteľov
2000,-€
2. Deň
3. Sadenie májky
200,-€

4. Deň víťazstva nad fašizmom
50,-€
5. Sviatok sv. Cyrila a Metóda
660,-€
6. Kolárovský jarmok
22000,-€
7. Sviatok sv. Štefana
660,-€
8. SNP
100,-€
9. Kolárovské dni
1370,-€
10. Vianočné trhy
1000,-€
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu:
28.700,-€
č. 260/2012
uznesenie
k Informatívnej správe HKM o kontrole plnenia uznesenia MsZ č. 235/2011
- nájom resp. čiastočné krytie režijných výdavkov športovými a inými organizáciami,
združeniami a cirkvou v meste Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu HKM o kontrole plnenia uznesenia MsZ č. 235/2011
B./ ukladá
1. riaditeľovi Gúta Service vypracovať a zverejniť harmonogram užívania štadióna Kolomana
Gőgha a vydať správny cenník podľa uznesenia MsZ č. 235/2011
Termín: ihneď
Zodpovedný: Ing. Gőgh Alexander
2. MsÚ rozšíriť uznesenie MsZ č. 235/2011 A./2. nasledovne:
„mesačný harmonogram sa odovzdáva na MsÚ kanc. č. 11 do 5 pracovných dní
nasledujúceho mesiaca“
Zodpovedný: Ing. Gőghová Margita
Termín: ihneď
č. 261/2012
uznesenie
k Správe o kontrolnej činnosti HKM za rok 2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o kontrolnej činnosti HKM za rok 2011
č. 262/2012
uznesenie
k Správe HKM o výsledkoch následných finančných kontrol
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu HKM o výsledku následnej finančnej kontroly č. 3549 o poskytnutých dotáciách
z rozpočtu mesta v r. 2010
2. Správu HKM o výsledku následnej finančnej kontroly č. 3702 o správnosti vedenia
pokladničných operácií v školských jedálňach
3. Správu HKM o výsledku následnej finančnej kontroly č. 4028 o procese inventarizácie
majetku v príspevkovej organizácii Gúta Service Kolárovo realizovanej k 31.12.2010

č. 263/2012
uznesenie
k Cenovej mape mesta Kolárovo na I. polrok 2012
- Príloha č. 1 k Zásadám nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. cenovú mapu pozemkov určených na výstavbu bytov a rodinných domov a pre investičnú
výstavbu v zastavanej časti mesta a mestských častiach nasledovne:
I. cenová mapa pozemkov určených na výstavbu bytov a rodinných domov a pre
investičnú výstavbu v zastavanej časti mesta a mestských častiach:
- lokalita č. 1 (centrálna mestská zóna)
25,00 €/m2
- lokalita č. 2, č. 3
10,00 €/m2
- lokalita č. 4 (osada Dankó Pistu)
7,00 €/m2
- lokalita č. 5 (zóna juh)
- lokalita Bi1, Bi2/2
(rodinné domy)
20,00 €/m2
- lokalita Bh1 (obytné domy)
50,00 €/m2
- lokalita č. 6, č. 7
7,00 €/m2
- lokalita č. 8 (Mrchovisko)
9,00 €/m2
- lokalita č. 9 (rekreačná časť Čergov)
15,00 €/m2
- všetky pozemky nachádzajúce sa v lokalitách, určených
územným plánom mesta na zástavbu rodinnými domami
10,00 €/m2

- intravilán Veľký Ostrov, ďalej Veľká Gúta – Örtény
6,50 €/m2
- extravilán a všetky pozemky, ktoré nie je možné zaradiť
do vyššie uvedených lokalít
5,00 €/m2
Uvedené lokality sú určené v súlade so schválenými územným plánom mesta Kolárovo.
II. Určenie predajnej ceny pozemkov v súvislosti s dodatočnou legalizáciou
užívacieho vzťahu:
- v centrálnej mestskej zóne
5,00 €/m2
- ostatné územie zastavanej časti
5,00 €/m2
- v mestských častiach (extravilán)
5,00 €/m2
B./ ruší
1. cenovú mapu pozemkov v majetku mesta schválenú uznesením MsZ č. 137/2011 A./1. zo
dňa 27.06.2011
č. 264/2012
uznesenie
k návrhu nájomného v obytnom dome 18 b.j. na Ul. ružovej 20
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. výpočet rentabilného a maximálneho nájomného bytov v bytovom dome 18 b.j.
na Ul. ružovej 20, podľa predloženého tabuľkového prehľadu
B./ schvaľuje
1. mesačné nájomné v bytovom dome na Ul. ružová 20, stanovené vo výške 2,32 €/m2

č. 265/2012
uznesenie
k vyhodnoteniu verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti – pozemky parc. reg. „C“ s parc.č.
28520/70,85,56,87,88 a 89 v k.ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 zo dňa 21.12.2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. informatívnu správu o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže konanej dňa 21.12.2011 na
odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Kolárovo, ved. na LV č. 4941 v k.ú. Kolárovo,
parcely reg. „C“:
- pozemok s parc. č. 28520/70 – druh pozemku ostatné plochy o výmere 480 m2
- pozemok s parc. č. 28520/85 – druh pozemku ostatné plochy o výmere 400 m2
- pozemok s parc. č. 28520/86 – druh pozemku ostatné plochy o výmere 400 m2
- pozemok s parc. č. 28520/87 – druh pozemku ostatné plochy o výmere 400 m2
- pozemok s parc. č. 28520/88 – druh pozemku ostatné plochy o výmere 400 m2
- pozemok s parc. č. 28520/89 – druh pozemku ostatné plochy o výmere 400 m2
O odkúpenie predmetných nehnuteľnosti nebol záujem.
č. 266/2012
uznesenie
k žiadosti COOP Jednota Komárno, s.d., Vodná 36, Komárno o odpredaj pozemku parcely
reg. „C“ s parc.č. 1565/30 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Kolárovo, ved.
na LV č. 4941 o výmere 256 m2
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1./ v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. § 9a) Mesto Kolárovo zverejnilo svoj zámer –
priamy predaj nehnuteľnosti – pozemku parcely reg. „C“ s parcelným číslom 1565/30druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 o výmere
256 m2 na základe cenovej mapy mesta za 25,- €/m2
2./ na základe zverejnenia zámeru – priamy odpredaj pozemku parcely reg. „C“ s parcelným
číslom 1565/30 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Kolárovo, ved. na LV
č. 4941 o výmere 256 m2 podal žiadosť o odkúpenie COOP Jednota Komárno, spotrebné
družstvo, Vodná 36, 945 01 Komárno s navrhnutou kúpnou cenou 25,- €/m2
3/ na základe znaleckého posudku č. 9/2012 zo dňa 30.1.2012 všeobecná hodnota časti
pozemku parcely reg. „C“ s parc. č. 1565/30 je 15,41 €/m2
B./ konštatuje, že
1.) zákon č. 138/1991 Zb. § 9a) ods. 7 nevylučuje priamy predaj časti pozemku parc. reg. „C“
s parcelným číslom 1565/30 v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 o výmere 256 m2 pre
COOP Jednota Komárno, spotrebné družstvo, Vodná 36, 94501 Komárno
C./ schvaľuje
1./ v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. § 9a) priamy predaj pozemku parc. reg. „C“
s parcelným číslom 1565/30 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k. ú.
Kolárovo, ved. na LV č. 4941 o výmere 256 m2 pre COOP Jednota Komárno, spotrebné
družstvo, Vodná 36, 94501 Komárno v zastúpení: JUDr. Kolomanom Škulibom –
predsedom s. d. za cenu 25,- €/m2 na základe platnej cenovej mapy mesta. Podmienkou

predaja je zriadenie vecného bremena bezplatného práva vstupu na celý pozemok parcely
reg. „C“ s parc. č. 1565/30 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Kolárovo
ved. na LV č. 4941 v prospech Mesta Kolárovo za účelom opravy, údržby a rekonštrukcie
primárnych a sekundárnych tepelných rozvodov v celej šírke dotknutej parcely.
Eventuálna potreba vykonania opravy, rekonštrukcie rozvodov vyžaduje voľný prístup
z obchod strán verejného priestranstva. Výdavky spojené s prevodom hradí kupujúci,
výdavky spojené so zriadením vecného bremena hradí predávajúci.
č. 267/2012
uznesenie
k žiadosti p. Csikos Petra, Dukelská 367/39, Modra a Ďuríkovej Judity, bytom Pražské nám.
2370/33, Kolárovo o odpredaj časti pozemku parc. reg. „C“ s parc.č. 1966/56 o výmere 105
m2 v k.ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
zámenu pozemkov, t.j. odpredaj časti pozemku parc. reg. „C“ s parc. č. 1966/56 v k. ú.
Kolárovo, ved. na LV č. 4941 o výmere 105 m2 pre Peter Csikos, Dukelská 367/39,
Modra a Judita Ďuríková, Pražské nám. 2370/33, Kolárovo a odkúpenie časti pozemku
parcely reg. „C“ s parc. č. 1966/3 v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 684 o výmere 105 m2
pre Mesto Kolárovo.
č. 268/2012
uznesenie
k žiadosti p. Gerczei Jozefa, Studená strana 31, Kolárovo o odpredaj verejného priestranstva –
časť z parcely reg. „C“ s p.č. 944/1 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere cca 20 m2
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ neschvaľuje
1. odpredaj nehnuteľnosti (verejné priestranstvo)– pozemku časť z parcely reg. „C“
s parcelným číslom 944/1 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Kolárovo,
ved. na LV č. 4941 o výmere cca 20 m2 pred rodinným domom so súpisným číslom 748
pre Jozef Gerczei, bytom Studená strana 748/31, Kolárovo

č. 269/2012
uznesenie
k Informatívnej správe vo veci uzatvorenia nájomnej zmluvy medzi Mestom Kolárovo
a Mgr. Šuba Ivanom, bytom Bratislava, Wolkrova 11 na prenájom pozemku – parcely reg.
„C“ s parc.č. 28451/743 v k. ú. Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./neschvaľuje
1. prenájom časti pozemku parcely reg. „C“ s parcelným číslom 28451/743 – druh pozemku
ostatné plochy, v k.ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 o výmere 10000 m2 pre Mgr. Šuba
Ivana, Wolkrova 11, 851 01 Bratislava

č. 270/2012
uznesenie
k návrhu aktivít na odstránenie povodňových bariér na území mesta podľa doporučenia
komisie povodňovej ochrany a ochrany životného prostredia
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. návrh aktivít na odstraňovanie povodňových bariér na území mesta podľa doporučenia
komisie povodňovej ochrany a ochrany životného prostredia

č. 271/2012
uznesenie
k informatívnej správe „o zosúladení vzájomných zámerov v protipovodňovej ochrane mesta“
so zástupcami Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. – OZ Bratislava
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. obsah zápisnice komisie povodňovej ochrany a ochrany životného prostredia, z pracovného
prostredia so zástupcami SVP, š.p. – OZ Bratislava, konaného dňa 18.1.2012
2. informácie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. – OZ Bratislava, že na
rekonštrukciu čerpacej stanice Čergov je vyhotovená projektová dokumentácia
s investičným nákladom v objeme 3.972,624,00 € celkom, s termínom realizácie od
05/2012 do 12/2012. Keďže na realizáciu stavby finančné krytie je iba vo výhľade,
rekonštrukcia čerpacej stanice Čergov môže byť realizovaná v časovom horizonte cca od 2
do 5 rokov.
3. spoločné stanovisko rokovania komisie s vyjadrením – názory všetkých účastníkov
pracovného stretnutia sa zhodli na tom, že do doby uskutočnenia rekonštrukcie ČS Čergov
– je žiaduce zabezpečiť náhradné riešenie – dať do pohotovostného stavu aspoň 1 ks
vrtuľového čerpadla na dieselový pohon“
B./ odporúča primátorovi mesta
1. vyžiadať písomné vyjadrenie od Vodohospodárskej výstavby, š.p. Gabčíkovo, vo veci
ukončenia majetkovo-právneho odovzdania vytvoreného diela (v súlade s preložením
koryta Malého Dunaja) prevádzkovateľovi. Osobitne vyžiadať dokumenty na tzv. pracovnú
jamu (slúžila k ťažbe zeminy na vybudovanie ochrannej hrádze) v lokalite Mrchovisko.
Termín: do 15.2.2012
2. vychádzajúc z obsahu obdržaného vyjadrenia od Vodohospodárskej výstavby, š.p.
Gabčíkovo, otvoriť rokovanie so SVP, š.p. Bratislava na možnosť odovzdania „telesa
a koruny sekundárnej hrádze“ od Šalianskeho mostu až k pôvodnému sútoku Váhu
a Malého Dunaja, pre potrebu rozvoja turistiky v meste Kolárovo
Termín: do 31.3.2012
3. po obdržaní námetov, doporučení a pripomienok k návrhu VZN mesta Kolárovo č..../2012
o hospodárení v okolí zariadení na ochranu pred povodňami a zariadení proti zátopám od
SVP, š.p. – tento pripraviť a predložiť na prerokovanie a schválenie na prerokovanie
a schválenie na marcové zasadnutie MsZ r. 2012
Termín: podľa textu

č. 272/2012
uznesenie
k žiadostiam o uzavretie nájomných zmlúv v nájomných bytoch mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. uzatvorenie nájomnej zmluvy s Róbertom Sztojkom a Kristínou Rafaelovou, bytom
Kolárovo, osada Dankó Pistu 71/10 na dobu od 01.02.2012 do 30.04.2012, 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 so Sztojka Zsoltom, bytom Kolárovo, Osada Dankó Pistu
71/8, na dobu od 01.02.2012 do 30.04.2012 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 so Sztojka Ladislavom a Sztojkovou Silviou, bytom
Kolárovo, Osada Dankó Pistu 71/3 na dobu od 01.02.2012 do 30.04.2012 v zmysle zásad
nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo č. č. 20 hodným osobitného
zreteľa. Uvedený prenájom MsZ schvaľuje s 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
4. uzatvorenie nájomnej zmluvy s Erikou Pethesovou a druhom Mariánom Lakatošom,
bytom Kolárovo, Radnótiho 42/11 na dobu 01.02.2012 do 30.04.2012 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.
5. uzatvorenie nájomnej zmluvy s Jozefom Dérom, bytom Kolárovo Partizánska 7/11
na dobu 06.02.2012 do 31.07.2012 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 so Sztojkovou Ivetou a druhom Sztojka Imrichom,
bytom Kolárovo, Osada Dankó Pistu 71/7, na dobu od 01.02.2012 do 30.04.2012
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.
7. uzatvorenie nájomnej zmluvy so Sztojkovou Monikou, bytom Kolárovo, Osada Dankó
Pistu 71/5, na dobu 01.02.2012 do 30.04.2012 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.
8. uzatvorenie nájomnej zmluvy so Sztojka Atilom a družkou Alžbetou Lakatosovou,
bytom Kolárovo, Osada Dankó Pistu 71/12, na dobu od 01.02.2012 do 30.04.2012
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.
9. Pridelenie nájomného bytu na Kostolnom nám. 7A/3 pre Ľudovíta Domjána , bytom
Kolárovo, Šafárikova č.3 na dobu od 06.02.2012 do 31.05.2012 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.

č. 273/2012
uznesenie
k vyhodnoteniu prieskumu trhu vo veci zabezpečenia zvislých dopravných značiek
na Ul. mierová, staničná a Sv. Anny
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. vyhodnotenie prieskumu trhu na zákazku „Dodanie a osadenie dopravných značiek v meste
Kolárovo, z dôvodu vylúčenia nákladnej dopravy nad 7,5 t z miestnych komunikácii:
Mierová, Sv. Anny, Staničná“ s následovným výsledkom: Najlepšia ponuka - výška
dodávky: Mobilita servis, spol. s.r.o., Technická 6, 821 04 Bratislava 2 - 12 477,35 €
2. že v rozpočte mesta Kolárovo na rok 2012 nebolo plánované s uvedeným výdavkom, preto
MsZ návrh prehodnotí v prípade navýšenia príjmových zdrojov rozpočtu mesta
B./ ukladá
1. MsÚ zabezpečiť prieskum trhu na dodanie dopravných značiek bez ich osadenia
Termín: marec r. 2012
Zodpovedný: Ing. Mészáros Imrich
č. 274/2012
uznesenie
k žiadosti MUDr. Lodesovej Ľubomíry, J. Murgaša 34, Nové Zámky o prenájom nebytových
priestorov v Zdravotnom stredisku Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. prenájom nebytových priestorov pre MUDr. Ľubomíru Lodesovú, J. Murgaša 34, 940 65
Nové Zámky, za účelom prevádzkovania očnej ambulancie v Zdravotnom stredisku
Kolárovo na Brnenskom nám. 4, miestnosti č. 42, 42a, 43, 44, 44a s celkovou výmerou
52,09 m2 za ročné nájomné 26,56 €/m2 + režijné náklady, na dobu neurčitú s účinnosťou
od 01.07.2012
2. uzatvorenie Zmluvy o budúcej nájomnej zmluve s účinnosťou od 01.02.2012 na dobu
určitú do 01.07.2012 za účelom zabezpečenia potrebných dokladov na prevádzkovanie
očnej ambulancie
č. 275/2012
uznesenie
k žiadosti o prenájom nebytového priestoru v administratívnej budove
na Kostolnom nám. 32, Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. prenájom nebytových priestorov pre Földes Edinu – Modabazar, Kostolné nám. 459/18,
946 03 Kolárovo, IČO: 46143114 na kancelárske účely v administratívnej budove na
Kostolnom nám. 32, Kolárovo, miestnosť č. 2.33 s celkovou výmerou 13,42 m2 za ročné
nájomné 26,56 €/m2 + režijné náklady, na dobu neurčitú s účinnosťou od 01.02.2012 ako
prípad hodný osobitného zreteľa, so súhlasom 17 poslancov, ktorí predstavujú viac ako
trojpätinovú väčšinu všetkých poslancov mestského zastupiteľstva

č. 276/2012
uznesenie
k vypracovaniu projektu „Networking“
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt podaný podľa výzvy
Citizenship EACEA, program Európa pre občanov, Akcia 1 opatrenie 1.2 – Siete medzi
partnerskými mesta (networking)
2. Zmluvu o dielo č. 27/2012 „Projekt Networking“ za celkovú sumu 800,-€ bez DPH

č. 277/2012
uznesenie
k listu OR PZ Komárno na odstránenie nedostatkov na pozemných komunikáciách
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. list Okresného riaditeľstva policajného zboru v Komárne, č. ORPZ-KN-OD11-147103/2011, zo dňa 14.12.2011, ohľadne nedostatkov v dopravnom značení
B./ ponecháva
1. Informačné tabule označujúce názov mestských častí:
„Kolárovo časť Pačérok – Pacsérok“
„Kolárovo časť Veľká Gúta – Örtény“

Árpád H o r v á t h
primátor mesta

