Uznesenie
zo 16. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 29.5.2008
č. 317/2008
uznesenie
ku kontrole plnenia uznesení a interpelácií poslancov z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
2. Vybavenie odznelých interpelácií poslancov z predchádzajúceho zasadndutia MsZ
č. 318/2008
uznesenie
k Správe o rozpočtovom hospodárení ZŠ a ŠKD za rok 2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu HKM k následnej finančnej kontroly k 02/08 HKM v ZŠ
2. Rozpočtové opatrenia realizované v r. 2007
B./ schvaľuje
1. čerpanie rozpočtu a správu o rozpočtovom hospodárení Základnej školy J.A.Komenského,
Rábska 14, Kolárovo a Školského klubu detí pri ZŠ na rok 2007
2. čerpanie rozpočtu o rozpočtovom hospodárení Základnej školy Materja Korvína s
vyučovacím jazykom maďarským – Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo a
Školského klubu detí pri ZŠ za rok 2007
3. čerpanie rozpočtu a správu o rozpočtovom hospodárení Základnej školy Františka
Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským – II. Rákóczi Ferenc Alapiskola, V.
Palkovicha 3, Kolárovo a Školského klubu detí pri ZŠ za rok 2007
č. 319/2008
uznesenie
k zriadeniu komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ menuje
1. do komisie, ktorú zriaďuje podľa § 4, odst. 1 zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. Správa
katastra Komárno, Platanová alej 7 – „na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov
k nim pre katastrálne územie Kolárovo“ – nasledovné osoby:
1. predsedu komisie – Imrich Árgyusi (zást. prim. mesta), Kolárovo – Októbrové nám. 7,
2. zástupcu vlastníkov – Ing. Zoltán Takács, Kolárovo – Ul. Harcsová 30
3. zástupcu nájomníkov, držiteľov – Alexander Őszi – Kolárovo, Ul. dolná 142

č. 320/2008
uznesenie
k Návrhu dodatku k zriaďovacím listinám ZŠ a ŠZ
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
I. dodatky k zriaďovacím listinám a vydanie úplných znení zriaďovacích listín v zmysle ich
dodatkov pre základné školy a školské zariadenia nasledovne:
1. Dodatok číslo 3 k zriaďovacej listine základnej školy s názvom:
Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin Mátyás
Alapiskola, Školská 6, Kolárovo
2. Dodatok číslo 2 k zriaďovacej listine základnej školy s názvom: Základná škola Jána
Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo
3. Dodatok číslo 3 k zriaďovacej listine základnej školy s názvom:
Základná škola Františka Rákocziho II s vyučovacím jazykom maďarským – II.Rákóczi
Ferenc Alapiskola, V.Palkovicha 3, Kolárovo
4. Dodatok číslo 2 k zriaďovacej listine školského zariadenia s názvom:
Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Kostolné nám. 10, Kolárovo
5. Dodatok číslo 2 k zriaďovacej listine školského zariadenia s názvom:
Materská škola s výchovným jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské námestie 16,
Kolárovo
6. Dodatok číslo 3 k zriaďovacej listine školského zariadenia s názvom:
Mateská škola s výchovným jazykom slovenským a maďarským – Óvoda, Lesná 8,
Kolárovo
7. Dodatok číslo 3 k zriaďovacej listine školského zariadenia s názvom:
Materská škola, Lesná 10, Kolárovo
8. Dodatok číslo 3 k zriaďovacej listine školského zariadenia s názvom:
Centrum voľného času - Szabadidőközpont, Mostová 2, Kolárovo
9. Dodatok číslo 3 k zriaďovacej listine školského zariadenia s názvom:
Školská kuchyňa a školská jedáleň, Brnenské námestie 16, Kolárovo ako súčasť Materskej
školy s výchovným jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské námestie 16, Kolárovo
10.Dodatok číslo 3 k zriaďovacej listine školského zariadenia s názvom:
Školská kuchyňa a školská jedáleň, Lesná 8, Kolárovo ako súčasť Materskej školy
s výchovným jazykom slovenským a maďarským – Óvoda, Lesná 8, Kolárovo
11.Dodatok číslo 3 k zriaďovacej listine školského zariadenia s názvom:
Školská kuchyňa a školská jedáleň, Rábska 14, Kolárovo
12.Dodatok číslo 3 k zriaďovacej listine školského zariadenia s názvom:
Školská kuchyňa a školská jedáleň, Školská 6, Kolárovo
13.Dodatok číslo 1 k zriaďovacej listine školského zariadenia s názvom:
Školská jedáleň, Lesná 10, Kolárovo ako súčasť Materskej školy, Lesná 10, Kolárovo
14.Dodatok číslo 1 k zriaďovacej listine školského zariadenia s názvom:
Výdajná školská kuchyňa pri Školskej jedálni, Lesná 10, Kolárovo, ktorá je súčasťou
Materskej školy, Lesná 10, Kolárovo

č. 321/2008
uznesenie
k vyplateniu časti odmeny pre riaditeľov ZŠ, ŠZ a ZUŠ za rok 2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Vyplatenie ostávajúcej časti odmeny pre riaditeľov za dodržiavanie rozpočtu, plnenie úloh
vyplývajúcich z úloh MsZ za rok 2007 nasledovne:
Funkcia
riaditeľ ZŠ M. Korvína
riaditeľ ZŠ F. Rákócziho II.
riaditeľ ZŠ J. A. Komenského
riaditeľ ZUŠ
riaditeľ ŠZ Brnenské nám. 16

Ostávajúca časť odmeny
v Sk
5875
6925
6955
8133
7880

Peňažnú sumu vo výške 35 800 Sk uvoľniť zo zostatku nerozdelenej rezervy v oblasti
školstva uloženej v oddiely 0912 ZŠ – 914 tis. Sk.
č. 322/2008
uznesenie
k Správe o rozpočtovom hospodárení ZUŠ Kolárovo za rok 2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje

1. čerpanie rozpočtu a správu o rozpočtovom hospodárení Základnej umeleckej školy –
Művészeti Alapiskola, Kostolné nám. 10, Kolárovo za rok 2007
č. 323/2008
uznesenie
k Správe o rozpočtovom hospodárení MŠ s VJM – Óvoda,
Brnenské nám. 16, Kolárovo za rok 2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Čerpanie rozpočtu a správu o rozpočtovom hospodárení MŠ s VJM – Óvoda,
Brnenské nám. 16, Kolárovo za rok 2007
č. 324/2008
uznesenie
k Správe o rozpočtovom hospodárení školských zariadení bez právnej subjektivity
za rok 2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. stanovisko HKM k Správe o rozpočtovom hospodárení školských zariadení bez právnej
subjektivity za rok 2007
2. presuny realizované v r. 2007 medzi kapitolami MŠ a ŠZ

B./ schvaľuje
1. čerpanie rozpočtu a správu o rozpočtovom hospodárení školských zariadení bez právnej
subjektivity za rok 2007
č. 325/2008
uznesenie
k Návrhu na odsúhlasenie žiadosti o prijatie detí do 3 rokov veku do MŠ
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ neschvaľuje
1. prijatie detí do 3 rokov veku do MŠ s VJM – Óvoda, Brnenské námestie 16, Kolárovo
od 3.9.2008
č. 326/2008
uznesenie
k Návrhu učebného plánu a prevádzkového poriadku klubu DOMINO
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. vytvorenie klubovej činnosti pre zdravotne postihnuté deti a ich rodičov v rámci
Centra voľného času od 01.09.2008 na dobu určitú od 01.09. 2008 do 31.12.2008
2. navýšenie počtu zamestnancov v CVČ o 1 osobu na 100%-ný pracovný
úväzok, 1 osobu na 13,3 %-ný pracovný úväzok odo dňa 01.09.2008 do 31.12.2008
3. Prevádzkový poriadok klubu pre zdravotne postihnuté deti – DOMINO
4. úpravu organizačného poriadku CVČ: článok 3- organizačná štruktúra
v bode 3, doplní sa písm. h) – vedúci klubu Domino – špeciálny pedagóg, úväzok
13,3%, doplní sa písm. i) – pedagóg klubu, úväzok 100%. Terajšie písmená h),i), sa
prečíslujú j),k), zmení sa počet: v riadnom pracovnom pomere spolu: 9,113 odo dňa
01.09.2008 do 31.12.2008
1. finančné zabezpečenie klubu DOMINO riešiť v rámci vlastnej réžii z finančných
prostriedkov CVČ
2. Príspevok rodičov na čiastočnú úhradu prevádzkových výdavkov je 50 Sk na mesiac
za každé dieťa.
č. 327/2008
uznesenie
k Správe o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie DP Globál Kolárovo
vrátane rozúčtovania hospodárskeho výsledku po zdanení v schvaľovacom konaní za rok
2007 a finančné zúčtovania s rozpočtom mesta
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o činnosti a výsledku hospodárenia DP Globál Kolárovo vrátane rozúčtovania
hospodárskeho výsledku v schvaľovacom konaní za rok 2007 a finančné rozúčtovanie
s rozpočtom mesta
2. Stanovisko HKM k správe o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie
DP Globál Kolárovo za rok 2007

B./ schvaľuje
1. výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie DP Globál Kolárovo za rok 2007
a finančné zúčtovanie s rozpočtom mesta nasledovne:
výsledok hospodárenia v hlavnej činnosti
zisk vo výške
246.541,13 Sk
výsledok hospodárenia vo vedľajšej činnosti
strata vo výške – 1.862.957,50 Sk
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
výsledok hospodárenia za organizáciu
strata vo výške - 1.616.416,37 Sk
2. rozúčtovanie hospodárskeho výsledku v schvaľovaní za rok 2007 v celkovej výške –
1.616.416,37 Sk nasledovne:
a.) zisk v rámci hlavnej činnosti vo výške 246.541,13 Sk použiť na úhradu straty minulých
rokov sledovaných na účte „Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov“
b.) stratu z hospodárenia vedľajšej činnosti vo výške – 1.862.957,50 Sk zaúčtovať ako
nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
3. vyplatenie ročnej odmeny za r. 2007 pre riaditeľa DP Globál Kolárovo Ing. Kucsera
Štefana v čiastke 20% z úhrnu vyplatených tarifných platov v r. 2007 t.j. v čiastke
33.666,-Sk
C./ ukladá
1. riaditeľovi DP Globál vypracovať racionalizačné opatrenia na zníženie nákladov
v príspevkovej organizácii DP Globál Kolárovo
Termín: júnové zas. MsZ
č. 328/2008
uznesenie
k Návrhu finančného vysporiadania DP Globál Kolárovo vo veci postupného znižovania
zadlženosti v priebehu r. 2008 prípadne v ďalších rokoch z pohľadu finančného krytia
nahromadených výdavkov
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. návrh finančného vysporiadania DP Globál Kolárovo vo veci postupného znižovania
zadlženosti v priebehu r. 2008 prípadne v ďalších rokoch z pohľadu finančného krytia
nahromadených výdavkov
B./ schvaľuje
1. oživenie podnikateľskej činnosti formou reorganizácie hospodárskych stredísk od
1.7.2008 podľa predloženého materiálu
C./ ukladá
1. riaditeľovi DP Globál vyčísliť výšku žiadanej dotácie z rozpočtu mesta na oživenie
podnikateľskej činnosti (v tom odstupné, trojmesačná mzda zamestnancov vo výpovednej
lehote, vyrovnanie sankčných úrokov vyrubených Daňovým úradom Kolárovo vo výške
340.123,-Sk)
2. riaditeľovi DP Globál zabezpečiť racionalizačné opatrenia a zníženie nákladov
hospodárskeho strediska – stavebníctvo (formou zníženia pracovného času resp. osobného
ohodnotenia a čerpania dovolenky pracovníkov vo výpovednej lehote)
Termín: júnové zasadnutie MsZ

3. riaditeľovi DP Globál Kolárovo štvrťročne informovať MsZ o výsledkoch oživenia
podnikateľskej činnosti a o stave záväzkov a pohľadávok
úloha: stála
4. MsÚ zabezpečiť finančné krytie žiadanej dotácie z rozpočtu mesta Kolárovo
Zodpovedná: Ing. Oremová K.
Termín: júnové zasadnutie MsZ
č. 329/2008
uznesenie
k prenájmu miestnosti na ulici Mostovej č. 6 na dobu neurčitú
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. prenájom nebytového priestoru v budove Pohrebníctva na ul. Mostovej č. 6 pre p. Eleonóru
Fülöpovú, bytom Kolárovo, Jánošíkova č. 472/54, na dobu neurčitú od 15.06.2008 vo
výmere 20,0 m2. Výška nájomného činí 3.000,-Sk/mesiac. Do hodnoty nájomného nie sú
zahrnuté režijné výdavky (spotreba elektrickej energie, vody a vykurovacieho plynu), ktoré
náklady nájomca bude uhrádzať zvlášť pre prenajímateľa po obdržaní vyúčtovania.
č. 330 /2008
uznesenie
k Správe o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo
vrátane rozúčtovania hospodárskeho výsledku po zdanení v schvaľovacom konaní za rok
2007 a finančného zúčtovania s rozpočtom mesta
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Stanovisko HKM k Správe o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie
MsKS Kolárovo za rok 2007
B./ schvaľuje
1. Správu o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo
vrátane rozúčtovania hospodárskeho výsledku po zdanení v schvaľovacom konaní za rok
2007 a fin. zúčtovania s rozpočtom mesta
2. výsledok hospodárenia za r. 2007 po zdanení nasledovne:
výsledok hospodárenia hlavnej činnosti:
zisk vo výške
290.232,36 Sk
Výsledok hospodárenia vo vedľajšej činnosti:
zisk vo výške
2.374,67 Sk
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Výsledok hospodárenia za organizáciu:
zisk vo výške
292.607,03 Sk
3. Preskupenie príspevku na rok 2007 na základe stĺpca - Rozdiel tabuľkového prehľadu
bodu A/ tejto správy
+/- 123.900,00 Sk
4. Zisk hlavnej činnosti požiť na tvorbu zákonného rezervného fondu
5. Zisk vedľajšej činnosti použiť na tvorbu zákonného rezervného fondu

290.232,36 Sk
2.374,67 Sk

6. vyplatenie ročnej odmeny pre riaditeľa MsKS Kolárovo Mgr. Mayer Jánosa, za r. 2007
v čiastke 20% z úhrnu vyplatených tarifných platov v r. 2007 t.j. 32.038,-Sk

7. zmenu zriaďovateľskej listiny MsKS Kolárovo nasledovne:
„hlavnú činnosť organizácie rozšíriť o verejnoprospešné práce na úseku kultúry
a v kultúrnom zariadení“ účinnosťou od 1.06.2008
č. 331/2008
uznesenie
k Návrhu na prevádzkovanie služobného auta Fiat Ducato
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. preradenie vozidla FIAT DUCATO ŠPZ 283 BE od MsKS Kolárovo do majetku mesta
Kolárovo v zostatkovej cene vozidla ( vyčíslenej k dátumu preradenia vozidla)
2. rozšírenie investičného plánu MsKS Kolárovo na r. 2008 o obstaranie služobného vozidla
formou 3-4 ročného leasingu (menšie osobné vozidlo na bežné SC max. do ceny 400.000,Sk) tým, že náklady na akontáciu a leasing na rok 2008 budú hradené z rezervného fondu
MsKS Kolárovo
č. 332/2008
uznesenie
k Správe o činnosti a výsledku hospodárenia DPD a DD v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Kolárovo za r. 2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu z následnej finančnej kontroly K 01/08 HKM v DPD a DD Kolárovo
2. Stanovisko HKM v výsledku hospodárenia DPD a DD Kolárovo
B./ schvaľuje
1. Správu o činnosti a výsledku hospodárenia DPD a DD v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Kolárovo za r. 2007
2. výsledok hospodárenia DPD a DD Kolárovo za r. 2007:
schodok vo výške 4.365,-Sk
3. Investičný plán DPD a DD Kolárovo na rok 2008
návrh na použitie kapitálových príjmov z MF SR:
1. výmena a úprava rozmerov okien v bytových jednotkách DPD a DD
600.000,-Sk
2. zhotovenie zámkovej dlažby a terénne úpravy okolia DSS – Denný stacionár 50.000,-Sk
upresnenie vybraných bežných rozpočtových výdavkov na r. 2008
DPD a DD
633001 – interiérové vybavenie – finančné prostriedky sú plánované ako vlastné zdroje na
krytie výdavkov v prípade poskytnutia dotácie od MPSVR SR na nové technologické
zariadenia do stravovacej prevádzky v čiastke
70.000,-Sk
633004 – prevádzkové stroje – plánované finančné prostriedky budú použité na nákup
drobných elektrospotrebičov (vysávač, žehlička a pod.) v čiastke
40.000,-Sk
635001 – údržba finančné prostriedky sú plánované na údržbu vyhrievacích telies
v obytných jednotkách a výmenu regulátora tepla v čiastke
298.000,-Sk
spoločné stravovanie
633001 – tovary finančné prostriedky sú plánované na nákup drobných elektrospotrebičov
do stravovacej prevádzky v čiastke
15.000,-Sk

4. vyplatenie ročnej odmeny pre riaditeľa DPD a DD Kolárovo PaedDr. László Kulicha, za r.
2007 v čiastke 10% z úhrnu vyplatených tarifných platov v r. 2007 t.j. 22.660,-Sk
č. 333/2008
uznesenie
k Správe o rozpočtovom hospodárení mesta za rok 2007, hodnotenie záverečného účtu mesta
za rok 2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. záverečný výrok zo správy nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky mesta
k 31.12.2007
2. odborné stanovisko HKM k záverečnému účtu mesta za rok 2007
B./ schvaľuje
1. záverečný účet mesta za rok 2007 a súhlasí s celoročným hospodárením bez výhrad
s nasledovnými vykázanými údajmi:
a.) Bežný rozpočet uzatvorilo mesto s prebytkom vo výške
+ 10.512.282,65 Sk
v tom:
Príjmy bežného rozpočtu:
161.612.809,86 Sk
Výdavky bežného rozpočtu:
- 96.126.738,21 Sk
očistené o účelové prost. z r. 2006 s možnosťou čerpania v r. 2007 v sume 141.147,-Sk
očistené o účelové prostr. z r. 2006 bez možnosti použitia – určené na vrátenie v sume 18.228,10 Sk

Limity pre RO bežné:
Prebytok bežného rozpočtu:

- 54.973.789,00 Sk
+ 10.512.282,65 Sk

Z vykázaného prebytku bežného rozpočtu časť vo výške 4.971.400,43 Sk slúžila na úhradu
splátok úverov a zvyšok vo výške 5.540.882,22 Sk slúži na úhradu schodku kapitálového
rozpočtu.
b.) Kapitálový rozpočet uzatvorilo mesto so schodkom vo výške
v tom:
Príjmy kapitálového rozpočtu:
9.674.153,00 Sk
Výdavky kapitálového rozpočtu: - 30.287.899,40 Sk
Limity pre RO kapitálové:
- 450.000,00 Sk
Schodok kapitálového rozpočtu: - 21.063.746,40 Sk

- 21.063.746,40 Sk

Vykázaný schodok čiastočne vykrývajú prijaté úvery v sume 13.703.000,00 Sk, ďalej
prevody z peňažných fondov v sume 1.819.864,18 a zvyšok kryje prebytok bežného
rozpočtu v sume 5.540.882,22 Sk.
Z rozdielu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za rok 2007 vyplýva schodok hospodárenia
bežného roka v celkovej výške – 10.551.463,75 Sk
c.) finančné operácie uzatvorilo mesto s prebytkom vo výške
v tom:
Príjmové finančné operácie:
15.522.864,18 Sk

+ 10.551.463,75 Sk

Očistené o účelové prostriedky roku 2006 s možnosťou čerpania v roku 2007 v sume 141.147,-Sk

Výdavkové finančné operácie:
Prebytok finančných operácií:

- 4.971.400,43 Sk
+10.551.463,75 Sk

Prebytok finančných operácií v plnom rozsahu slúži na vykrytie schodku hospodárenia
bežného roka. Príjmové finančné operácie, ktorých súčasťou je aj prevzatie prostriedkov
peňažných fondov v sume 1.819.864,18 Sk, sú plne určené na krytie schodku kapitálového
rozpočtu, výdavkové finančné operácie kryje prebytok bežného rozpočtu mesta.
d.) Celkový zostatok peňažných prostriedkov vykázaný k 31.12.2007 činí 8.643.052,14
Sk, ktorý po očistení o účelové prostriedky štátu obdržané na konci roka s použitím
v roku 2008 v sume 1.203.240,-Sk, predstavuje 7.439.812,14 Sk v zložení:
- prostriedky fondu údržby K3
600.000,00 Sk
- prostriedky určené na ďalšie v nasledujúci rokoch
prostredníctvom čerpania rezervného fondu
6.839.812,14 Sk
2. audítora na overenie účtovnej závierky mesta na rok 2008 v osobe Ing. Beke Alexandra,
certifikovaného audítora, č. licencie 000480, so sídlom Komárno, Ul. R. Seressa 12/206
č. 334/2008
uznesenie
k Výročnej správe o hospodárení spoločnosti KolByt s.r.o. Kolárovo za rok 2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. výročnú správu o hospodárení spoločnosti KolByt s.r.o. Kolárovo za rok 2007
2. správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky spoločnosti KolByt, s.r.o.
Kolárovo za rok 2007
3. písomné oznámenie Ing. Nagy Petra v ktorom sa dňom 05.03.2008 vzdal funkcie člena
v dozornej rade spoločnosti KolByt s.r.o. Kolárovo
4. stanovisko HKM k hospodáreniu spoločnosti KolByt s.r.o. v r. 2007
B./ schvaľuje
1. Plán investícií do tepelného hospodárstva, financovaných z rozpočtu mesta na rok 2008
v celkom objeme 700 tis. Sk v tom:
a.) dopracovanie projektu prestavby uholnej kotolne na kotolňu spaľujúcu biomasu
- slamu
b.) vypracovanie projektu na výmenu starých tepelných rozvodov
c.) vypracovanie žiadosti a súvisiacich dokumentov k získaniu dotácie z podporného fondu
EÚ
C./ odporúča primátorovi mesta
I. k výročnej správe o hospodárení spoločnosti KolByt, s.r.o. prijať na Valnom zhromaždení
spoločnosti nasledovné uznesenie:
VZ spoločnosti KolByt, s.r.o. schvaľuje:
1. výsledok hospodárenia spoločnosti KolByt, s.r.o. po zdanení v schvaľovacom konaní
za rok 2007 – zisk v čiastke
53.371,-Sk
2. rozdelenie disponibilného zisku nasledovne:
a.) prídel do rezervného fondu spoločnosti (min. 5%)
3.371,-Sk
b.) preúčtovaním čiastočnej úhrady na účet „nevysporiadané straty
z minulých období“
50.000,-Sk

3. v rámci plánu investície spoločnosti KolByt, s.r.o. na rok 2008 nákup:
- úžitkového vozidla furgon za cenu

520.000,-Sk
(bez DPH)

so zabezpečením financovania:
- z odpisov za rok 2008
254.000,-Sk
- odpisy nepreinvestované v roku 2007
127.000,-Sk
- z vlastných prostriedkov (z predaja GAZ furgon)
139.000,-Sk
4. plán údržby a opráv CTZ, PTR, STR, VS 1-5, KAB na rok 2008
- overovanie, výmena vodomerov, meračov tepla a ich časti
197.000,-Sk
- režijné opravy na technologických zariadeniach a rozvodoch
410.000,-Sk
- spotreba materiálu
280.000,-Sk
- dodávateľská oprava
235.000,-Sk
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––spolu:
1.112.000,-Sk
5. vymenovanie p. Ing. Kurti Andreja za člena dozornej rady spoločnosti KolByt s.r.o.
6. vyplatenie ročnej odmeny konateľovi spoločnosti KolByt, s.r.o. Ing. Dévai Alexandrovi
v zmysle uznesenia z 24. VZ č. B/7 zo dňa 16.04.2007 nasledovne:
a.) za zabezpečenie realizácie schváleného plánu investícií do tepelného hospodárstva na
rok 2007 vo výške 10% zo skutočne vyplatenej mzdy v r. 2007 okrem vyplatenej
odmeny za r. 2006
7. úpravu mesačného platu pre konateľa spoločnosti KolByt, s.r.o. z 28.000,-Sk na úroveň
29.120,-Sk počnúc dňom 1.6.2008
D./ žiada primátora mesta
1. o zabezpečenie vypracovania návrhu na zvýšenie efektívnosti jednotlivých činností
v KolByt s.r.o. Kolárovo a zabrániť prelievaniu zdrojov medzi činnosťami
2. pripraviť vyhodnotenie koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky
Termín: septembrové zas. MsZ
č. 335 /2008
uznesenie
k Návrhu Územného plánu mesta Kolárovo – Zmeny a doplnky č. 2
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Návrh zmien a doplnkov Územného plánu mesta Kolárovo č. 2
2. Informatívnu správu vedúceho stavebného úradu o spôsobe vybavenia Petície občanov
mesta Kolárovo bývajúcich na Brnenskom nám. vo veci ponechania verejnej zelene
a zastavenia územného konania a vydania územného rozhodnutia o umiestnení stavby na
pozemku parc.č. 1421/24 a 1421/40
3. Informatívnu správu vedúceho stavebného úradu ohľadne vodovodu na Ul. mostovej,
krátkej a Jókaiho
č. 336/2008
uznesenie
k Informatívnej správe komisie ochrany verejného záujmu vo veci odovzdania oznámení
verejných funkcionárov a poslancov MsZ v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. za rok 2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu komisie ochrany verejného záujmu vo veci odovzdania oznámení
verejných funkcionárov a poslancov MsZ v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. za rok 2007

č. 337/2008
uznesenie
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. a.) odpredaj pozemku časť z parcely č. 1233/13 – druh pozemku ostatná plocha o výmere
17 m2 a časť z parcely č. 1233/16 – druh pozemku ostatná plocha o výmere 16 m2
v k.ú. Kolárovo vedenej na LV č. 4941 za cenu 500,-Sk/m2 pre Ing. Maťko Emila
a manž. Pharm.Dr. Maťkovú Zuzanu rod. Hromadová, obaja bytom Nová Stráž,
Zámočnícka 16, za účelom vytvorenia prístupovej cesty pre pacientov a imobilných
pacientov k novovybudovanej lekárni a k ordináciám. Výdavky spojené s prevodom
hradia kupujúci.
b.) kúpno-predajnú zmluvu podpísať až po podpísaní zmluvy o spolufinancovaní
spojovacieho chodníka pred novostavbou do maximálnej výšky 50 tis. Sk
2. odpredaj nehnuteľnosti v k. ú. Kolárovo, vedené na LV č. 4941 a to:
a./ pozemkov:
- parc. č. 28455/831 - druh pozemku zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6830 m2
- parc. č. 28456/86 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria s výmerou
288 m2
- parc. č. 28456/87 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria s výmerou
355 m2
- parc. č. 28456/398 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria s výmerou 316 m2,
ktoré vznikli geometrickým plánom č. 14/2008 zo dňa 08.02.2008, vyhotovením Ing.
Czíria Attila, IČO: 33938458, schváleného Správou katastra Komárno dňa 11.03.2008 pod
číslom 202/08, z pozemkov registra „C“ ako
- parc. č. 28455/831 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria s výmerou 7084 m2
- parc. č. 28456/86 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria s výmerou 350 m2
- parc. č. 28456/87 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria s výmerou 355 m2
- a parc. č. 28456/88 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria s výmerou 397 m2
za cenu stanovenú podľa vyhlášky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty
pozemku 150,- Sk/m2, t.j. spolu 8.186 m2 x 150,- Sk/m2 = 1.227.900,- Sk

b./stavby
so súpisným číslom 2839 na parcelách č. 28456/86,87,88,398 na základe horeuvedeného
geometrického plánu č. 14/2008, doteraz zapísaná na LV č. 4941 v k. ú. Kolárovo, ako
stavba so súpisným číslom 2839 na parcele č. 28456/86 na adrese Kolárovo, Ul.
slovenská č. 52 za cenu v zostatkovej hodnote vykázanej v účtovníctve ku dňu
30.11.2007, t.j. za 4.890.020,- Sk
pre Schola privata Gutaiensis, s.r.o. so sídlom Kolárovo, Ul. slovenská č. 52, zast. Ing.
Szokol Deziderom – konateľom spoločnosti s tým, že výdavky spojené s prevodom hradí
kupujúci
3.zaplatenie 25% z kúpnej ceny do 30 dní od schválenia odpredaja pozemkov v majetku mesta
a uhradenie celej sumy do 6 mesiacov po schválení žiadosti

B/ udeľuje
1. predbežný súhlas na odpredaj pozemku časť z parcely č. 28451/197 v k.ú. Kolárovo, ved.
na LV č. 4941 o výmere cca 2000 m2 podľa priloženej grafickej prílohy pre GUTAMAX,
s.r.o. so sídlom Kolárovo, Ul. staničná č. 2963/34 v zast. Róbertom Szibillom, konateľom
spoločnosti za cenu 200,-Sk/m2. Samotné schválenie bude prejednané na zasadnutí MsZ po
predložení vypracovaného geometrického plánu, ktorý hradí žiadateľ

C./ súhlasí

1./ so zriadením záložného práva na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Kolárovo,
vedené na LV č. 4941 a to:
a./ pozemky:
- parc. č. 28455/831 - druh pozemku zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6830
m2
- parc. č. 28456/86 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria s výmerou
288 m2
- parc. č. 28456/87 – druh pozeku zastavané plochy a nádvoria s výmerou 355 m2
- parc. č. 28456/398 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria s výmerou
316 m2,
ktoré vznikli geometrickým plánom č. 14/2008 zo dňa 08.02.2008, vyhotovením
Ing. Czíria Attila, IČO: 33938458, schváleného Správou katastra Komárno dňa
11.03.2008 pod číslom 202/08, z pozemkov registra „C“ ako
- parc. č. 28455/831 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 7084 m2
- parc. č. 28456/86 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 350 m2
- parc. č. 28456/87 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 355 m2
b./ stavba
so súpisným číslom 2839
na parcelách č. 28456/86,87,398 na základe
horeuvedeného geometrického plánu č. 14/2008, doteraz zapísaná na LV č. 4941,
ako stavba so súpisným číslom 2839 na parcele č. 28456/86
v prospech SLSP a.s.
D./ ruší
1. uznesenie MsZ č. 204/2007 A./8 zo dňa 26.11.2007
č. 339/2008
uznesenie
k materiálom v rámci rôzneho
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. informatívnu správu primátora mesta o priebehu odovzdania nájomných bytov 21 b.j. na
Kostolnom nám. Kolárovo, resp. o spôsobe spravovania týchto bytov
2. správu o výsledku kontroly najvyššieho kontrolného úradu SR „hospodárenie s fin.
prostriedkami a nakladanie s majetkom vo vybraných mestách a obciach vo vzťahu
k príspevkovým organizáciám v ich zriaďovateľskej pôsobnosti v Meste Kolárovo
a v príspevkovej organizácii DP Globál Kolárovo“
3. žiadosť p. Pollák Ladislava vo veci vzdania sa funkcie členstva v kom. podnikateľskej,
poľnohospodárstva a RR

B./ schvaľuje
1. prevádzkový čas na dobu neurčitú s trojmesačnou skúšobnou dobou v prevádzkovej
jednotke na predmet činnosti: predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne
vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva a vína a destilátov – prevádzkovanie baru
na adrese: Rábska 1 , 946 03 Kolárovo
pondelok – sobota:
od 10.00 hod. do 02.00 hod.
nedeľa:
od 13.00 hod. do 24.00 hod.
Prevádzkovateľ: Oľga Slováková, J. Kráľa 15, 940 01 Nové Zámky
2. finančnú čiastku 10.000,-Sk z rezervy kapitoly 0.8.1.0. Šport na vyhotovenie bulletinu
v súvislosti s Kolárovo CUP – 2008
3. finančnú čiastku 3.000,-Sk na usporiadanie medzinárodnej show stolnotenisového turnaja
dňa 12.5.2008 z rezervy kapitoly 0.8.1.0. Šport
4. pridelenie trojizbového nájomného bytu na Kostolnom nám. č. 7A/1 podľa rozhodnutia
komisie určenej na pridelenie nájomných bytov
5. p. Németh Ernesta, bytom Ul. Ľ. Podjavorinskej č. 6, Kolárovo, za člena komisie
podnikateľskej, poľnohospodárstva a RR
C./ poveruje
1. správou nájomných bytov 21 b.j. na Kostolnom nám. č. 7 A/1 Kolárovo KolByt s.r.o.
Kolárovo
D./ ukladá
1. MsÚ prehodnotiť mandátnu zmluvu z pohľadu hospodárnosti uzavretú medzi Mestom
Kolárovo a KolByt s.r.o. Kolárovo
Zodpovedná: Ing. Némethová
Termín: september 2008

Árpád Horváth
primátor mesta

