Uznesenie
z 3. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 19.2.2007
č. 26/2007
uznesenie
k voľbe členov komisie športu a výchovy mládeže pri MsZ a komisie ochrany verejného
poriadku pri MsZ v Kolárove
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ volí
1. nasledovných členov a zapisovateľa do komisie športu a výchovy mládeže pri MsZ:
Zapisovateľ: Kürtiová Marta
Členovia: Mgr. Finta Zoltán, Ing. Ferencz Ladislav, Mahor Michal, Kiss Tibor, Vincze
František, Hajdu Andrea, Tánczos Peter, Pollák Ladislav
2. nasledovných členov a zapisovateľa do komisie ochrany verejného poriadku pri MsZ:
Zapisovateľ: Ing. Zsélyi Zoltán
Členovia: Ing. Nagy Peter, Ing. Halász Béla, Bc. Zifčák Tibor, Zuber Anton, Sztojka
Imrich, Mihalics Atila, Kincel Marián, Szabó Imrich
č. 27/2007
uznesenie
k Návrhu dodatku č. 1/2007 k Štatútu mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Dodatok č. 1/2007 k Štatútu mesta Kolárovo, ohľadne vytvorenia výborov mestských časti
a stanovenia ich povinností a oprávnení
2. zloženie komisií vytvorených za účelom zorganizovania občianskeho fóra
s obyvateľmi mestských častí resp. na vytvorenie výborov mestských častí nasledovne:
Částa – Kráľka: Ing. Ferencz Ladislav, Lengyel István, Rigó Magdolna
Veľká Gúta – Pačérok: Ing. Ferencz Ladislav, Lengyel István, Rigó Magdolna, Ing. Gıgh
Michal, Csente František
Veľký Ostrov: Ing. Ferencz Ladislav, Lengyel István, Rigó Magdolna, Ing. Máté Tibor,
RSDr. Tóth Imrich, Fekete Attila, Nagy Alexander, Ing. Kürti Andrej
3. členom výborov mestských častí odmenu vo výške 200,-Sk/zasadnutie výborov mestských
častí, predsedovi komisie 500,- Sk/zasadnutie výborov mestských častí
B./ odporúča primátorovi mesta
1. zvolať občianske fórum v jednotlivých mestských častiach Kolárovo
Termín: do 30.4.2007
č. 28/2007
uznesenie
k zastupovaniu Mesta Kolárovo v orgánoch jednotlivých spoločností
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ ruší
1. uznesenie MsZ č. 106/2003 bod B zo dňa 16.6.2003, vo veci zastupovania mesta Kolárovo
na rokovaniach Valného zhromaždenia STKO N-14 a.s. Neded

2. uznesenie MsZ č. 291/2004 bod A-II. zo dňa 20.9.2004 a uznesenie MsZ č. 538/2005 –
B/3. zo dňa 28.11.2005, vo veci zloženia trojčlennej Dozornej rady KolByt spol. s.r.o.
Kolárovo, vlastne na návrh primátora mesta odvoláva súčasných členov: pp. Lengyel
Istvána, Berta Gejzu, Ing. Nagy Petra
B./ odporúča primátorovi poveriť
1. zástupcu primátora mesta p. Árgyusi Imricha zastupovaním Mesta Kolárovo vo Valnom
zhromaždení a.s. STKO N-14 Neded
C./ odporúča menovať
1. valnému zhromaždeniu spol. KolByt s.r.o. Kolárovo zloženie Dozornej rady KolByt s.r.o.
Kolárovo v počte 3 členov nasledovne:
1. p. Imrich Árgyusi – viceprimátor mesta
2. Ing. Nagy Peter
3. RSDr. Tóth Imrich

D./ ustanovuje
1. na návrh primátora mesta okruh úkonov a činností pre viceprimátora mesta v zmysle § 13
b/, odst. 3) zákona č. 612/2002 Z. z. nad rámec tohto zákona v nasledovnom rozsahu:
a.) usmerňuje a koordinuje investičnú činnosť na území mesta spadajúcu do kompetencie
mesta
b.) koordinuje činnosť odborných komisií pri mestskom zastupiteľstve
c.) koordinuje činnosť mestských organizácií, ako: DP Globál Kolárovo, MsKS Kolárovo,
KolByt, spol. s.r.o. Kolárovo, DPD a DD Kolárovo a zastupuje záujmy mesta v STKO
N-14, a.s. Neded vr. kontroly plnenia ich úloh
č. 29/2007
uznesenie
k Registri obnovenej evidencie pozemkov za obdobie od 29.9.2003 do 31.12.2006
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Ústnu informatívnu správu predsedu komisie ROEP, o jej nečinnosti za obdobie od
29.9.2003 do 31.12.2006 v súlade s uznesením MsZ č. 151/2003
B./ ruší
1. uznesenie MsZ č. 151/2003 – bod C/1, vo veci menovania za predsedu komisie ROEP
(Register obnovenej evidencie pozemkov), vlastne na návrh primátora mesta odvoláva
p. Lengyel Istvána z predmetnej funkcie
C./ menuje
1. v zmysle návrhu primátora mesta, za predsedu komisie ROEP v k.ú. Kolárovo p. Árgyusi
Imricha – viceprimátora mesta

č. 30/2007
uznesenie
k organizačnému zabezpečeniu volieb do Mestskej školskej rady v Kolárove, pôsobiacej pri
Mestskom zastupiteľstve Kolárovo, na obdobie rokov od II/2007 – do I/2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. harmonogram úloh organizačného zabezpečenia volieb do Mestskej školskej rady:
a) do 31.1.2007 – primátor mesta požiada školské rady o návrh kandidátov do MšR
b) do 15.2.2007 – návrh kandidátov do MšR zo strany školských rád a z pomedzi rodičov
c) dňa 19.2.2007 - delegát mesta určený MsZ
d) dňa 20.2.2007 – uskutočnenie volieb do MšR
e) dňa 2.3.2007 – ustanovujúce zasadnutie novej MšR
B./ určuje
1. Ing. Kürti Józsefa a Lengyel Istvána za delegátov mesta do Mestskej školskej rady
v Kolárove
č. 31/2007
uznesenie
k Návrhu na zastupovanie Mesta a MsZ Kolárovo v jednotlivých školských radách,
pôsobiacich pri školských a predškolských zariadeniach v novom volebnom období
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ odvoláva
1. zástupkyňu MUDr. Ildikó Papáčkovú z Rady školy pri Materskej škole Lesná č. 10
Kolárovo, menovanú v zmysle uznesenia MsZ č. 225/2004 A/f. zo dňa 22.3.2004
B./ schvaľuje
1. delegovanie zástupkyne mestského zastupiteľstva p. Hildu Csenteovú do školskej rady pri
MŠ Lesná č. 10 Kolárovo

č. 32/2007
uznesenie
k Informatívnej správe o činnosti Spoločného obecného (školského) úradu v Kolárove
za rok 2006
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o činnosti Spoločného obecného (školského) úradu v Kolárove
za rok 2006
B./ odporúča primátorovi mesta
1. nadviazať spoluprácu so starostom obce Zemné a okolitými obcami, vo veci rozšírenia
Spoločného obecného (školského) úradu Kolárovo, účinnosťou dňom 01.09.2007
Termín: 31.03.2007

č. 33/2007
uznesenie
k Informatívnej správe o činnosti Spoločného obecného (stavebného) úradu v Kolárove
za rok 2006
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o činnosti Spoločného obecného (stavebného) úradu v Kolárove
za rok 2006
B./ schvaľuje
1. úpravu výšky príspevku pre činnosť Spoločného obecného (stavebného) úradu v Kolárove,
platnosťou od 01.01.2007 v čiastke z 28,-Sk na 35,-Sk na 1 obyvateľa/rok
2. dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného (stavebného) úradu so sídlom
v Kolárove, Kostolné nám. č. 1, na výkon prenesených úloh štátnej správy na obce

č. 34/2007
uznesenie
k Štatútu Zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ) pri MsZ v Kolárove,
na volebné obdobie r. 2006 až 2010
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu primátora mesta Kolárovo o počte usporiadaných podujatí členmi
Zboru pre občianske záležitosti pri MsZ Kolárovo – za obdobie r. 2005 a 2006
B./ poveruje
1. výkonom funkcie smútočných rečníkov p. Hildu Csenteovú a Ing. Kürti Andreja –
poslancov mestského zastupiteľstva
C./ schvaľuje
1. Štatút Zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ) pri Mestskom zastupiteľstve v Kolárove,
na volebné obdobie rokov 2006 – 2010
2. na základe doporučenia primátora mesta p. Árgyusi Imricha – viceprimátora mesta
za predsedu Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom zastupiteľstve v Kolárove na
volebné obdobie rokov 2006 – 2010
3. za tajomníčky Zboru pre občianskej záležitosti pri Mestskom zastupiteľstve v Kolárove
p. Silviu Macejkovú a p. Hildu Csenteovú na volebné obdobie r. 2006 – 2010
4. honorovanie činnosti členov Zboru pre občianskej záležitosti pri MsZ v Kolárove podľa
Čl. 4.) schváleného Štatútu ZPOZ na volebné obdobie r. 2006 – 2010
5. zoznam riadnych členov ZPOZ v nasledovnom zložení:
- sobášiaci v počte 4 v zmysle uzn. MsZ č. 10/2006/A1 zo dňa 22.12.2006
- smútoční rečníci v počte 2
- tajomníčky v počte 2
- hudobný doprovod: Morovič Ľudovít

- grafická úprava: Főri Edit
- recitácia: Domjánová Monika, Tóthová Ildikó, Szabóová Katarína
- zdravotná sestra: Hajkó Réka
- ďalší členovia: Mayer Anna, Szabóová Alžbeta, Keszeliová Anna, Gubiczová Alžbeta
č. 35/2007
uznesenie
k Návrhu na prerozdelenie peňažnej sumy schválenej v rozpočte mesta na kultúrne aktivity
v roku 2007 – Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. rozpis kultúrnych podujatí mesta podľa predloženého návrhu v úhrnnej sume 1200 tis. Sk
a výšku nepoužitej rezervy v rámci odd. 08209 Ostatná kultúrna činnosť na ostatné
neplánované kultúrne aktivity v roku 2007 v sume 80 tis. Sk
2. presun peňažnej sumy 220 tis. Sk z odd. 08209 Ostatná kultúrny činnosť (zo schválenej
rozpočtovej sumy 1.500 tis. Sk určenej na kultúrne podujatia mesta v roku 2007) do
oddielu 0840 Náboženské a iné spoločenské služby (na doplnenie rozpočtovej sumy 200
tis. Sk určenej v rámci schváleného rozpočtu na rok 2007 na dotácie poskytované
z rozpočtu mesta)
3. rozpis dotácií z rozpočtu mesta podľa predloženého návrhu v úhrnnej sume 285 tis. Sk
a výšku dotácií bez rozpisu v sume 135 tis. Sk v rezerve
4. v súlade s bodom č. 3 schvaľuje:
a) dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 80 tis. Sk na rok 2007 pre žiadateľa: Občianske
združenie Festival Meteorit so sídlom Banícka 10, Kolárovo s účelovým použitím:
Medzinárodný Umelecký Festival Meteorit 2007 – krytie honorárov technického
personálu
b) dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 60 tis. Sk (z požadovanej sumy 120 tis. Sk) na rok
2007 pre žiadateľa: Alma-Art, občianske združenie so sídlom Kostolné nám. 4 Kolárovo
s účelovým použitím: finančná spoluúčasť k projektu podaného na MK SR na zakúpenie
ozvučovacej techniky pre potreby združenia
c) dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 50 tis. Sk (z požadovanej sumy 85 tis. Sk) na rok
2007 pre žiadateľa: Malodunajské rockové divadlo so sídlom: Kostolné nám. č. 4,
Kolárovo s účelovým použitím: zakúpenie zvukovej techniky pre potreby spoločnosti
d) dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 30 tis. Sk (z požadovanej sumy 50 tis. Sk) na rok
2007 pre žiadateľa: Združenie maď. rodičov pri ZŠ s VJM F. Rákócziho II, so sídlom:
Palkovicha 3, Kolárovo s účelovým použitím: usporiadanie podujatia Rákócziho týždeň
e) dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 10 tis. Sk (z požadovanej sumy 20 tis. Sk) na rok
2007 pre žiadateľa: Združenie maď. rodičov pri ZŠ s VJM so sídlom: Školská 6,
Kolárovo s účelovým použitím: vybavenie literárneho krúžku
f) dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 5 tis. Sk (z požadovanej sumy 25 tis. Sk) na rok 2007
pre žiadateľa: Združenie maď. rodičov pri ZŠ s VJM so sídlom: Školská 6, Kolárovo
s účelovým použitím: nákup obuvi a krojov pre folklórnu skupinu
g) dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 50 tis. Sk na rok 2007 pre žiadateľa: Liga maď. žien
ZO so sídlom: Slávikova 3, Kolárovo s účelovým použitím: prispôsobenie interiérov
Domu ľudových tradícií svojmu poslaniu

5. v súlade s bodom 3. neschvaľuje
a) žiadosť ZMR pri ZŠ s VJM Školská 6 o sumu 6 tis. Sk: Zemepisná súťaž
b) žiadosť ZMR pri ZŠ s VJM Školská 6 o sumu 15 tis. Sk: Deň zeme
c) žiadosť ZMR pri ZŠ s VJM Školská 6 o sumu 7 tis. Sk: Regionálne pedagog. dni
d) žiadosti Csemadok Kolárovo:
- zriadenie folklórnej tanečnej skupiny: kroje a honoráre: 50 tis. Sk
- turičné slávnosti: 10 tis. Sk – zaradené do harmonogramu kultúrnych podujatí
č. 36/2007
uznesenie
k Hodnoteniu priebehu investičných akcií (výstavba nájomných bytov)
Mestské zastupiteľstvo v Kolárovo
A./ berie na vedomie
1.informatívnu správu o priebehu výstavby nájomných bytov v bytových domoch:
a) 12 b.j. – na osade Dankó Pistu (nižší štandard)
b) 21 b.j. – v strede mesta „v rámci rekonštrukcie rozostavanej budovy ObZS“
2. na základe podpísaných Dodatkov č. 1 s Ministerstvom výstavby a RR SR dňa 18.01.2007:
a) k zmluve č. 0190-PRB-2006 o poskytnutí dotácie na obstarávanie nájomných bytov,
v prípade „BD 12 b.j. nižší štandard Kolárovo“ – Čl.II. bol upravený nasledovne:
Termín začatia stavby:
12/2006
10/2007
Termín dokončenia stavby:
Termín kolaudácie stavby:
12/2007
b) k zmluve č. 0355-PRB-2006 o poskytnutí dotácie na obstarávanie nájomných bytov,
v prípade BD 9 b.j. nadstavba 12 b.j. prestavba Kolárovo“ Čl. II. bol upravený
nasledovne:
12/2006
Termín začatia stavby:
Termín dokončenia stavby:
12/2007
Termín kolaudácie stavby:
02/2008
č. 37/2007
uznesenie
k Návrhu VZN č. 1/2007 o prenajímaní sociálnych bytov a bytových jednotiek nižšieho
štandardu vo vlastníctve mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Návrh VZN č. 1/2007 o prenajímaní sociálnych bytov a bytových jednotiek nižšieho
štandardu vo vlastníctve mesta Kolárovo s odsúhlasenými zmenami a doplnkami
č. 38/2007
uznesenie
k Návrhu rozpočtu – finančného plánu príspevkovej organizácie DP Globál Kolárovo
na rok 2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Rozpočet príspevkovej organizácie DP Globál Kolárovo so zahrnutím ročnej výšky
príspevku od Mesta Kolárovo v celkovej výške 24 053,0 tis. Sk, v tom na financovanie
odpisov 393 tis. Sk

s plánovanými nákladmi na prevádzkovú činnosť
s plánovanými výnosmi vrátane príspevku

28 000,0 tis. Sk
28.000,0 tis. Sk

2. Vyčlenenie príspevku z bežných výdavkov na kapitálový výdavok vo výške 206,0 tis. Sk
účelovo na investičnú akciu: „Rozšírenie osvetlenia v mestskom cintoríne“
3. Rozdelenie príspevku vo výške 24 053,0 tis. Sk nasledovne:
a) na bežné výdavky
7 790,0 tis. Sk
b) na nájomné
10 270,0 tis. Sk
c) na základe vyúčtovania
5 304,0 tis. Sk
d) prísp. na vykryt. zvýš. nákl. HČ z rozúčtovania
483,0 tis. Sk
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Spolu na bežné výdavky
23 847,0 tis. Sk
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––e) na kapitálové výdavky
206,0 tis. Sk
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––a+b+c+d+e s p o l u príspevok
24 053,0 tis. Sk
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––4. Návrh nových investičných akcií na rok 2007 v celkove hodnote
594,0 tis. Sk
z toho:
4.1.Z fondu reprodukcie DP Globál Kolárovo nasledovne:
a) nákup ručného lisu do opravárenskej dielne (HS 101)
40,0 tis. Sk
b) nákup centrálneho mazacieho zariadenia do dielne (HS 101)
50,0 tis. Sk
c) rozšírenie chodníka v cintoríne 460 m2 (HS 109)
150,0 tis. Sk
d) rozšírenie rozhlasového vedenia v mestskom cintoríne
montáž 6 reproduktorov na osvetl. kandelábrov (HS 109)
68,0 tis. Sk
e) nákup personálneho počítača pre HS 109-Cint. Služby
40,0 tis. Sk
f) nákup personálneho počítača pre HS 120 – Správa
40,0 tis. Sk
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Spolu z fondu reprodukcie
388,0 tis. Sk
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––4.2. Z kapitálového príspevku mesta:
a) rozšírenie osvetlenia v mestskom cintoríne v dĺžke 260 bm + 10
kandelábrov v celkovej hodnote
206,0 tis. Sk
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. Preradenie dlhodobého hmotného investičného majetku z vedľajšej činnosti na hlavnú
činnosť:
- špeciálne vozidlo LIAZ KOMUNÁL.PRESS určené na odvoz komunálneho odpadu
z hospodárskeho strediska 202 – Odvoz odpadkov na hospodárske stredisko 102 – Odvoz
komunálneho odpadu. Obstarávacia cena vozidla 2 431 660,-Sk, opravy 2 431 660,-Sk, t.j.
bez zostatkovej účt. hodnoty
B./ ukladá
1. riaditeľovi príspevkovej organizácie DP Globál Kolárovo dodržiavať čerpanie schváleného
rozpočtu na rok 2007

č. 39/2007
uznesenie
k Návrhu rozpočtu – finančného plánu MsKS Kolárovo na rok 2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Rozpočet príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo na r. 2007:
a) s plánovanými nákladmi na prevádzkovú činnosť
b) s plánovanými výnosmi vr. príspevku poskytnutého mestom
so zahrnutím ročnej výšky: - poskytnutého príspevku na prevádzku
- poskytnutého príspevku na odpisy
2. Použitie odpisov nasledovne:
a) na nákup svetlenej techniky, prenosného mixážneho pultu
b) na stavebnú úpravu pivničných priestorov MsKS

6.047 tis. Sk
6.047 tis. Sk
4.820 tis. Sk
330 tis. Sk

85 tis. Sk
245 tis. Sk

č. 40/2007
uznesenie
k Návrhu rozpočtu - finančného plánu DPD a DD Kolárovo za rok 2007
so zahrnutím ročnej výšky príspevku poskytnutého mestom
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Rozpočet DPD a DD pre rok 2007 v celkovom objeme
v členení:
a) rozpočet DPD a DD ako prenesená právomoc s financovaním:
- z prostriedkov štátu
- z vlastných zdrojov organizácie
b) rozpočet DPD a DD na stravovanie dôchodcov
- z prostriedkov mesta
- z vlastných zdrojov organizácie
c) rozpočet Domu sociálnych služieb – Denný stacionár
- z prostriedkov mesta
- z vlastných zdrojov organizácie (úhrada od klientov)
2. Z dôvodu odchýlky priznanej dotácie od schváleného rozpočtu mesta
nasledovnú úpravu v súvislosti s DPD a DD pre r. 2007:
- zníženie príjmov a výdavkov mesta z titulu nepriznanej dotácie
od VÚC na stravovanie o
- zníženie príjmov a výdavkov mesta z titulu rozdielu medzi
rozpočtovanou a pridelenou dotáciou od MF SR o
- zvýšenie príjmov na stravovanie a zvýšenie limitu výdavkov
pre DPD a DD z titulu podchytenia vlastných príjmov organizácie o
- zvýšenie limitu výdavkov DPD a DD z titulu stravovania
z prostriedkov mesta, zvýšením príjmov z podielovej dane o
- zvýšenie príjmov mesta o úhradu od klientov v zariadení DSS
so súčasným zvýšením limitu výdavkov pre DPD a DD o
- zvýšenie limitu výdavkov DPD a DD z titulu úhrady výdavkov
v zariadení DSS z prostr. mesta zvýšením príjmov z podiel. dane o

12.690 tis. Sk

7.808 tis. Sk
3.626 tis. Sk
290 tis. Sk
411 tis. Sk
400 tis. Sk
155 tis. Sk

185 tis. Sk
92 tis. Sk
411 tis. Sk
90 tis. Sk
155 tis. Sk
50 tis. Sk

č. 41/2007
uznesenie
k programovému vyhláseniu samosprávy mesta Kolárovo na volebné obdobie
r. 2006-2010, vrátane Krátkodobého investičného zámeru
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. obsah obdržaného prípisu dňa 8.2.2007 od pána Mariana Janušeka – ministra MV a RR SR,
v zmysle ktorého Mestom Kolárovo predkladaný projekt dňa 15.12.2005 pod názvom
„Územné plány zón a urbanisitické štúdie mesta Kolárovo pod č. 2005-OPZI-33-NR-0079“
bol úspešný. Predpokladaný objem priznaných finančných prostriedkov môže činiť
1.795 tis. Sk
750 tis. Sk
- v prípade rekreačno-oddychovej zóny Mrchovisko
- v prípade centrálnej mestskej zóny
1.045 tis. Sk
2. podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu projektu „Rekonštrukcia domu ľudových
tradícií v rámci programu sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry SR – Obnovme
si svoj dom s celkovým rozpočtovým nákladom 1.687.946,-Sk z toho financovanie
z vlastných zdrojov 503.684,-Sk“
3. stav rozpracovanosti „Programového vyhlásenia Samosprávy mesta Kolárovo na obdobie
rokov 2006 až 2010“, pre ktorý účel primátorom mesta boli zvolané 2 stretnutia, a to.
- na deň 25.1.2007, vo veci konzultácie jednotného postupu, aby odbornými komisiami
navrhované úlohy boli identifikované, rozpracované v zmysle doporučených oblastí
v počte 13
- na deň 15.2.2007, vo veci odovzdania navrhovaných cieľov, zámerov jednotlivými
odbornými komisiami, cieľom vypracovania 1. varianty tohto významného dokumentu
pre nastávajúce obdobie

B./ odporúča primátorovi mesta
1. na základe predkladaných návrhov odborných komisií, zabezpečiť vypracovanie
dokumentu „Programové vyhlásenie Samosprávy mesta Kolárovo“ a po predbežnej
konzultácii s poslaneckými klubmi predložiť na 4. riadne zasadnutie MsZ dňa 26.marca
2007
Termín konzultácie: 15.3.2007
č. 42/2007
uznesenie
k Informatívnej správe o činnosti opatrovateľskej služby na území mesta Kolárovo
za obdobie 1-12 mesiacov r. 2006
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o činnosti opatrovateľskej služby na území mesta Kolárovo za
obdobie 1-12 mesiacov r. 2006

B./ schvaľuje
1. zmenu uznesenia MsZ č. 671/2006 B nasledovne:
MsZ v Kolárove ruší:
1. VZN mesta Kolárovo č. 1/2003 zo dňa 25.4.2003 (uzn. MsZ č. 50/03.04.2003)

č. 43/2007
uznesenie
ktorým sa dopĺňa VZN č. 6/2005 o podmienkach určovania a vyberania dane za užívanie
verejného priestranstva na území mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. VZN č. 2/2007, ktorým sa dopĺňa VZN č. 6/2005 o podmienkach určovania a vyberania
dane za užívanie verejného priestranstva na území mesta Kolárovo
č. 44/2007
uznesenie
ku Koncepčnému zámeru rozvoja školy a školského zariadenia na obdobie
šk. r. 2006/2007 a škr. 2007/2008
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. predložený koncepčný zámer rozvoja škôl a školských zariadení vypracovaný riaditeľmi
ZŠ a ŠZ a súhrnnú správu Ing. Takács Imricha za Spoločný školský úrad
B./ ukladá
1. MsÚ – odd. školstva v spolupráci so Spoločným školským úradom v Kolárove a komisiou
školstva a výchovy mládeže pri MsZ vypracovať koncepčný zámer rozvoja základných
škôl a školských zariadení, pôsobiacich na území mesta Kolárovo na obdobie
r. 2007-2011
Zodpovedná: Ing. Iveta Némethová
Ing. Kürti József
Termín: do 31.5.2007

č. 45/2007
uznesenie
k Počtu prijímaných žiakov do ZŠ a detí do ŠZ na školský rok 2007/2008
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Počet prijímaných žiakov do ZŠ a detí do ŠZ na školský rok 2007/2008 nasledovne:
ZŠ F.Rákócziho II. – 33 detí
MŠ Brnenské nám. 16 32 detí
ZŠ Mateja Korvína – 38 detí
MŠ Lesná 8 36 detí
ZŠ J.A.Komenského – 22 detí
MŠ Lesná 10 15 detí
ZŠ Kameničná – 19 detí

č. 46/2007
uznesenie
k Návrhu hmotnej zainteresovanosti – prémiových ukazovateľov
pre riaditeľov ZŠ a ŠZ na rok 2007

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. prémiové ukazovatele riaditeľov ZŠ:
a) dosiahnuť nadpriemerný počet bodov
v teste „Monitor“
b) úspešnosť umiestnenia žiakov na stredných školách
s maturitou na 95% z počtu prihlásených žiakov
c) úspešnosť umiestnenia žiakov na olympiádach
a na súťažiach
d) dodržiavanie rozpočtu školy a plnenie úloh
vyplývajúcich z uznesení MsZ
e) zlepšenie materiálno-technického vybavenia
školy z mimorozpočtových zdrojov
f) zapojenie školy do nových projektov a ich
úspešné realizovanie
2. prémiové ukazovatele riaditeľa ZUŠ:
a) úspešnosť na okresných, krajských,
celoslovenských súťažiach
b) účasť na kultúrno-spoločenských
podujatiach organizovaných mestom
c) dodržiavanie rozpočtu školy a plnenie
úloh vyplývajúcich z uznesení MsZ
d) zlepšenie materiálno-technického vybavenia
školy z mimorozpočtových zdrojov
e) zapojenie ZUŠ do nových projektov a ich
úspešné realizovanie

hodnota ukazovateľa: 15%
hodnota ukazovateľa: 15%
hodnota ukazovateľa: 20%
hodnota ukazovateľa: 20%
hodnota ukazovateľa: 20%
hodnota ukazovateľa: 10%

hodnota ukazovateľa: 20%
hodnota ukazovateľa: 30%
hodnota ukazovateľa: 20%
hodnota ukazovateľa: 20%
hodnota ukazovateľa: 10%

3. prémiové ukazovatele riaditeľa MŠ so ZŠS s právnou subjektivitou
– Brnenské nám. 16
a) udržiavať stav počtu detí na maximálnej úrovni
podľa kapacity zariadenia
hodnota ukazovateľa: 20%
b) účasť na kultúrno-spoločenských podujatiach,
organizovaných mestom
hodnota ukazovateľa: 30%
c) dodržiavanie rozpočtu školy a plnenie
úloh vyplývajúcich z uznesení MsZ
hodnota ukazovateľa: 20%
d) zlepšenie materiálno-technického vybavenia MŠ
z mimorozpočtových zdrojov
hodnota ukazovateľa: 20%
e) zapojenie MŠ do nových projektov a ich úspešné
realizovanie
hodnota ukazovateľa: 10%

4. Plnenie ukazovateľov v bodoch 1 a),b)c), 2 a)b), 3 a)b) hodnotiť v porovnaní s výsledkom
predchádzajúceho roka, pričom odchýlka nesmie byť nižšia ako 10%
5. Maximálnu odmenu pre riaditeľov ZŠ, ŠZ a ZUŠ pre r. 2007 zabezpečiť na úrovni
priemernej mesačnej hrubej mzdy, vyplatenej v r. 2007
6. Prémiové ukazovatele pre ŠZ bez právnej subjektivity ostávajú v kompetencii primátora
mesta
7. Vyplatenie časti odmeny pre riaditeľov ZŠ, ŠZ a ZUŠ za dosiahnuté výsledky v oblasti
výchovno-vzdelávacej a kultúrnej činnosti v mesiaci jún 2007
Vyplatenie časti odmeny pre riaditeľov za dosiahnuté výsledky v rámci hospodárskych
ukazovateľov, po vyhodnotení hospodárskych výsledkov príslušného roka
č. 47/2007
uznesenie
k Správe o kontrolnej činnosti HKM za obdobie júl – december 2006
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za obdobie júl – december 2006
č. 48/2007
uznesenie
k Informatívnej správe komisie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z.
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informácie členov „komisie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov“ z rokovania, konaného dňa 16.02.2007
B./ konštatuje, že:
- tak primátorom mesta, ako aj so všetkými poslancami MsZ Kolárovo „Oznámenia
o funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov“ za r. 2006 boli odovzdané
- o rôznych nepatrných nejasnostiach, prehliadnutím nevyplnených častiach komisia
osobitne, písomne vyrozumie každého verejného funkcionára
C./ upriamuje pozornosť
1. verejných funkcionárov na ďalšiu povinnosť, vyplývajúcu z ústavného zákona č. 357/2004
Z.z. – do 30. apríla 2007 predložiť komisii
- ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a
daňový bonus za rok 2006 za seba,
- v prípade podnikateľov „Daňové priznanie za r. 2006“ za seba, za manžela /ku/
č. 49/2007
uznesenie
k materiálom v rámci rôzneho
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Obsah zápisnice sociálno-bytovej komisie zo dňa 31.1.2007, ohľadne budúcich nájomníkov
na 3 izbové nájomné byty

B./ schvaľuje
1. uzatvorenie zmluvy v zmysle § 663 a nasl. OZ o nájme pozemku mesta medzi
prenajímateľom Mestom Kolárovo, Kostolné námestie č. 1 v zastúpení primátorom mesta
p. Horváth Árpádom a nájomcom – p. Fördıs Ottó a manželka, Kolárovo, Krajná 23 – na
prenájom časti pozemku mesta v k.ú. Kolárovo parc.č. 28432/87 o výmere cca 682 m2
(upresnená s geometrickým plánom) na Ul. harcsovej ako prístupovú cestu na dobu
neurčitú za dohodnuté nájomné, t.j. 15,-Sk/m2 s účinnosťou od 1.1.2007
2. prenájom verejného priestranstva v meste Kolárovo pre p. Kulich Ladislava, bytom
Kolárovo, Pražské nám. 7, na Kostolnom nám., vedľa parkoviska COOP Jednota, časť
parcely 1565/1, vo výmere 6 m2, na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou,
s účinnosťou od 1.1.2007, na podnikateľské účely, t.j. predaj novín, časopisov a tabakových
výrobkov, za cenu 600,-Sk/m2/rok v centre mesta
3. prenájom verejného priestranstva v meste Kolárovo pre p. Kulich Ladislava, bytom
Kolárovo, Pražské nám. č. 7, na Ul. dolnej, vedľa autobusovej zastávky, časť parcely č.
28455/611, vo výmere 6 m2, na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou,
s účinnosťou od 1.1.2007, na podnikateľské účely, t.j. predaj novín, časopisov a tabakových
výrobkov, za cenu 300,-Sk/m2/rok, mimo centra mesta
4. výmenu časti pozemku parc.č. 1565/1 – s kultúrou ostatné plochy v k.ú. Kolárovo vedené
na LV č. 4941 o výmere 38 m2 za pozemok č. parc. 1411/2 vo výmere 314 m2 vedenej na
LV č. 809 vo vlastníctve COOP Jednota Komárno, spotrebné družstvo, Vodná 36,
Komárno,
5. prenájom verejného priestranstva v meste Kolárovo, na Kostolnom námestí, časť parcely č.
1199/1, vo výmere 12 m2, pred kvetinárstvom MINI FLÓRA, (podľa predloženého
situačného plánu), za cenu 600,-Sk za každý aj neúplný m2 ročne, pre Ivetu Csontosovú,
bytom Kolárovo, Ul. harcsová 27, na dobu neurčitú, s účinnosťou od 1.1.2007, na
podnikateľské účely „ponuka predávaného tovaru“
C./ neschvaľuje
1. odpredaj časti pozemku parc.č. 28432/87 vedenú na LV 4941 v k.ú. Kolárovo vo výmere
cca 150 m2 /v šírke 2,0 m/ za cenu 300,-Sk/m2 pre Fördıs Otta a manž., bytom Kolárovo,
krajná Ul. č. 23
2. predložený návrh Ing. Szeghı Žigmunda, Nové Zámky zást. firmy TESCO - vo veci
riešenia dopravnej situácie – napojenia areálu novostavby Supermarketu TESCO na Ul.
V.Palkovicha
3. odpredaj časti pozemku z parc.č. 1565/1 s kultúrou ostatné plochy v k.ú. Kolárovo vedné
na LV č. 4941 vo výmere 38 m2 pre COOP Jednota s.d. Komárno, Vodná 36

D./ ukladá
1. MsÚ predložiť vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
Zodpovedná: Ing. Némethová Iveta
Termín: marec 2007

Árpád Horváth
primátor mesta

