zo 6. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 28.5.2007
č. 90/2007
uznesenie
k Návrhu novelizácie právnych noriem Samosprávy mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Organizačný poriadok MsÚ Kolárovo
2. Organizačný poriadok MsZ Kolárovo
3. Organizačnú štruktúru MsÚ Kolárovo s pozmeňujúcimi návrhmi MsZ
„vedúci odd. výstavby a životného prostredia (0,2) odborný zamestnanec spoločného
stavebného úradu 1,3“
4. Pracovný poriadok pracovníkov MsÚ Kolárovo
č. 91/2007
uznesenie
k návrhu „Programového vyhlásenia samosprávy mesta Kolárovo na volebné
obdobie r. 2007 – 2010“
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. „Programové vyhlásenie samosprávy mesta Kolárovo na volebné obdobie
r. 2007 – 2010“ s doplnením tretieho odstavca na 6. strane nasledovne:
„prosperita trhových subjektov a jednotlivcov na území mesta“
č. 92/2007
uznesenie
k Informatívnej správe o výsledku výberového konania na post náčelníka Mestskej polície v Kolárove konaného
dňa 11.5.2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o výsledku výberového konania na post náčelníka Mestskej polície
v Kolárove konaného dňa 11.5.2007
B./ doporučuje primátorovi mesta menovať
1. do vedúcej funkcie Mesta Kolárovo, na obsadenie uvoľnenej funkcie náčelníka Mestskej
polície Kolárovo dňom 01.06.2007, p. Ing. Dobi Róberta, bytom Komárno I. Madácha č. 4,
na základe výsledného hodnotenia komisie na vyhodnotenie výberového konania zo dňa
11.5.2007
č. 93/2007
uznesenie
ku Koncepcii rozvoja školstva v pôsobnosti samosprávy mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Koncepciu rozvoja školstva v pôsobnosti samosprávy mesta Kolárovo do roku 2011
s nasledovnými zmenami:
a.) v bode 10.4.1. namiesto vety „obvody pre jednotlivé ZŠ treba zmeniť podľa potreby
daného roka“ doplniť vetu „vytvoriť jeden školský obvod pre celé mesto Kolárovo“
b.) bod 10.4.1. doplniť o vetu „účelové dotácie poskytnuté ZŠ a ŠZ riaditelia sú povinní
vyúčtovať do 25 dní po vyčerpaní dotácie najneskôr do 15.01. nasledujúceho roka“
2. zmenu názvu školského zariadenia číslo – kód školy 710076134 s pôvodným názvom
Školská kuchyňa a školská jedáleň, Kolárovo, ako súčasť Základnej školy M.Korvína
s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 6, Kolárovo na „Školská kuchyňa a školská
jedáleň, Školská 6, Kolárovo. Uvedené školské zariadenie nebude súčasťou školy, ale bude
zariadením bez právnej subjektivity ako súčasť rozpočtovej organizácie Mesta Kolárovo.“

3. zmenu názvu školského zariadenia číslo – kód školy 710076142 s pôvodným názvom
Školská kuchyňa a školská jedáleň, Rábska 14, Kolárovo, ako súčasť Základnej školy
J.A.Komenského, Rábska 14, Kolárovo na „Školská kuchyňa a školská jedáleň, Rábska 14,
Kolárovo. Uvedené školské zariadenie nebude súčasťou školy, ale bude zariadením bez
právnej subjektivity ako súčasť rozpočtovej organizácie Mesta Kolárovo.
B./ ukladá
1. riaditeľom ZŠ s VJM vypracovať postupový plán k:
- vytvoreniu troch tried prvého ročníka
- zefektívneniu počtu žiakov vo vyšších triedach od šk. r. 2008/2009
Termín: septembrové zasad. MsZ 2007
2. riaditeľom MŠ vypracovať kritériá prijatia detí do MŠ na základe koncepcie rozvoja
školstva a predložiť na septembrové zasadnutie MsZ r. 2007
3. riaditeľom ZŠ a riaditeľovi CVČ:
- vypracovať vyhodnotenie prevádzkovania ŠKD a CVČ počas letných prázdnin, vrátane
ekonomickej analýzy
- predložiť plán prevádzky ŠKD a CVČ počas letných prázdnin v ďalších rokoch
Termín: septembrové zasad. MsZ 2007
4. riaditeľom ZŠ vypracovať prevádzkový poriadok ŠKD počas školského roka
Termín: septembrové zasad. MsZ 2007
5. MsÚ každoročne vyhodnotiť výsledky koncepčného rozvoja školstva a aktualizovať návrhy
k 31.10. príslušného roka
C./ ruší
1. uznesenie MsZ č. 404/2005 zo dňa 28.02.2005, podľa ktorého by triedy s VJM a MŠ Lesná
č. 8, Kolárovo boli umiestnené v budove ZŠ s VJM M. Korvína

č. 94/2007
uznesenie
k Metodike poskytnutia financií na vykrytie osobitných požiadaviek ZŠ a ŠZ
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Metodiku poskytnutia financií na vykrytie osobitných požiadaviek ZŠ a ŠZ
2. Normatív dotácie na osobitné požiadavky ZŠ a ŠZ na dobu rozpočtového roka
pre ZŠ
200,-Sk na 1 žiaka ku dňu 15.09. predchádzajúceho roka
pre MŠ a ZUŠ
100,-Sk na 1 dieťa ku dňu 15.09. predchádzajúceho roka
pre CVČ
80,-Sk na 1 osobu ku dňu 15.09. predchádzajúceho roka

B./ ukladá
1. zapracovať dotácie na osobitné požiadavky ZŠ a ŠZ do ich rozpočtu na rok 2007:
Základné školy
v Sk
ZŠ M. Korvína
66 800
ZŠ J.A.Komenského
65 400
ZŠ F.Rákócziho
61 800
Materské školy
MŠ Brnenské nám. 16
MŠ Lesná 8
MŠ Lesná 10

v Sk
9 800
9 600
6 800

CVČ
ZUŠ

29 100
38 960

2. riaditeľom ZŠ a MŠ predložiť vyúčtovanie poskytnutých dotácií najneskôr do 30.11.
príslušného roka

č. 95/2007
uznesenie
k legalizácii soľnej izby v MŠ Brnenské nám. č. 16 Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. správu riaditeľky MŠ Brnenské nám. č. 16 Kolárovo, vo veci legalizácie soľnej izby
B./ schvaľuje
1. vybudovanie spájajúcej chodby medzi pavilónmi MŠ podľa projektu príspevkovej
organizácie DP Globál Kolárovo
2. účelovú finančnú dotáciu vo výške 25 tis. Sk z rozpočtu mesta na vybudovanie spájajúcej
chodby
C./ ukladá
1. MsÚ zapracovať účelovú dotáciu vo výške 25 tis. Sk na vybudovanie spájajúcej chodby do
rozpočtu MŠ Brnenské nám. č. 16 Kolárovo na rok 2007

č. 96/2007
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 2006
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 2006
č. 97/2007
uznesenie
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1./ odpredaj pozemku, časť z parcely č. 2500 s kultúrou vodné plochy v k. ú. Kolárovo, vedeného na LV č.
4941 o výmere 51 m2 pre SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava 23 za cenu 300,Sk/m2. Podmienkou predaja je zriadenie vecného bremena bezplatného práva vstupu na pozemok parc. č.
2500 v k.ú. Kolárovo v prospech Mesta Kolárovo, za účelom opravy a údržby odvodňovacieho kanálu.
Náklady spojené s prevodom a vyhotovením geometrického plánu hradia kupujúci.
2./ odpredaj pozemku, časť z parcely č. 28455/14 s kultúrou záhrada v k. ú. Kolárovo vedeného na LV č. 4941
o výmere 730 m2 pre Štefana Leczkésiho, bytom Kolárovo, Ul. mierová 125, za cenu 30,- Sk/m2, s tým,
že náklady spojené s prevodom hradí kupujúci
3./ odpredaj pozemku pre Gizelu Szabóovú, Hlavná 370/53 Kolárovo, na základe geometrického plánu č.
79/2006 zo dňa 21.11.2006 vyhotoveného Ing. Tomášom Radošickým nasledovne:
z novovytvorenej parcely č. 555/1 – druh pozemku zastavaná plocha:
- diel č. 3 (LV č. 11172) o výmere 18 m2 v 2/3, teda 12 m2,
- diel č. 5 (LV č. 11172) o výmere 24 m2 v 2/3, teda 16m2,
- diel č. 7 (neknihovaný majetok) o výmere 43 m2 v celosti
z novovytvorenej parcely č. 555/2 – druh pozemku zastavaná plocha
- diel č. 4 (LV č. 11172) o výmere 291 m2 v 2/3, teda 194 m2,
- diel č. 6 (LV č. 11172) o výmere 80 m2 v 2/3, teda 53 m2,
- diel č. 8 (neknihovaný majetok) o výmere 137 m2 v celosti
spolu: 455 m2, v k. ú. Kolárovo za cenu 30,- Sk/m2 v zmysle uznesenia MsZ č. 61/2007
bod 3.

4./ odpredaj pozemku s parcelným číslom 28432/87 s kultúrou ostatné plochy v k. ú. Kolárovo vedeného na LV
č. 4941 o výmere 652 m2 pre Fördıs Ottó a manž. Alžbetu, obaja bytom Kolárovo, Ul. krajná 23 za cenu
300,- Sk/m2. Podmienkou odpredaja je zriadenie vecného bremena bezplatného práva vstupu na pozemok
parc. 28432/87 v k.ú. Kolárovo v prospech Slovenského plynárenského priemyslu, a.s., za účelom opravy
a údržby STL plynovodu a v prospech Mesta Kolárovo, za účelom opravy a údržby odvodňovacieho kanálu.
Náklady spojené s prevodom a vyhotovením geometrického plánu hradia kupujúci.
5./ výpožičku pozemku časť z parcely č. 1266/1 v k. ú. Kolárovo, vedeného na LV č. 4941 o výmere 1400 m2
na dobu 15 rokov pre Gıgh Tibora, bytom Kolárovo, Brnenské nám. 8/7
B./ neschvaľuje
1./ odpredaj pozemku s parcelným číslom 39/2 s kultúrou zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Kolárovo,
vedeného na LV č. 4941, o výmere 80 m2 pre Attilu Balázs, bytom Kolárovo, Ul. mlynská 14, za cenu
300,- Sk/m2
2./ odpredaj pozemku s parcelným číslom 731/1 s kultúrou zastavané plochy a nádvorie v k. ú. Kolárovo,
vedeného na LV č. 4941 o výmere 1519 m2 pre Szabó /Štefana a manž. Katarínu, bytom Kolárovo,
Kostolné námestie č. 49 za cenu 100,- Sk/m2
3./ odpredaj pozemku s parcelným číslom 28437/73 s kultúrou zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Kolárovo,
vedeného na LV č. 4941 o výmere 869 m2 pre Menďan Levoslava a manž. Eriku, bytom Kolárovo, Ul.
trávnická 1 za cenu 30,-Sk/ m2
4./ odpredaj pozemku s parcelným číslom 1421/25 s kultúrou zastavané plochy a nádvoria o výmere 144 m2
a časť z pozemku s parcelným číslom 1410/1 s kultúrou zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2 v k. ú.
Kolárovo ved. na LV č. 4941 pre Kucsora Tibora a manž. Magdalénu, bytom Kolárovo, Ul. Sládkovičova
54 za cenu 500,- Sk
C./ stiahlo z rokovania
1./ odpredaj pozemku: - parc. č. 28445/88 vo výmere 830 m2 s kultúrou zastavané plochy a nádvorie, - parc. č.
28445/90 vo výmere 882 m2 s kultúrou zastavané plochy a nádvorie, - parc. č. 28445/91 vo výmere 954
m2 s kultúrou zast. plochy a nádv. a časť z parcely č. 28445/3 vo výmere 7350 m2 v k. ú. Kolárovo,
vedených na LV č. 4941
pre: Keszeli Milana, bytom Kolárovo, Ul. rovná 6,
Keszeli Alexandra, bytom Kolárovo, Ul. mlynská 32
Keszeli Zoltána, bytom Nesvady, Ul. Fraňa Kráľa 19
Keszeli Tibora, bytom Kolárovo, Ul. podhájska 65
za cenu 200,- Sk/m2
2./ odpredaj pozemku časť z parcely č. 28445/138 pod stavbou so súpisným číslom 3788 s kultúrou zastavané
plochy a nádvoria o výmere 560 m2 a pozemok časť z parcely č. 28445/275 s kultúrou zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1200 m2 v k. ú. Kolárovo ved. na LV č. 4941 pre KLK, s. r. o., Nové Zámky, Jazdecká
5236/1, zastúpená Ing. Ladislavom Kérim za cenu 200,- Sk/m2
B./ ukladá
1. MsÚ pripraviť návrh riešenia nájmu mestského majetku parc.č. 28445 a 28451
v k.ú. Kolárovo užívaného PD Kolárovo
Termín: júnové zasadnutie MsZ
Zodpovedná: prednostka úradu
2. MsÚ v spolupráci s PD Kolárovo vypracovať zámer využitia lokality s parc.č. 28445 a
28451 v k.ú. Kolárovo
Termín: júnové zasadnutie MsZ
Zodpovedná: prednostka úradu
č. 98/2007
uznesenie
k materiálom v rámci rôzneho
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. výpožičku časti pozemku s parc.č. 28455/618 vedenú na LV 4941 v k.ú. Kolárovo
v rozmeroch 35 x 16 m pre Scholu Privata Gutaiensis, Slovenská 52 Kolárovo, za účelom

vybudovania verejného parkoviska na parkovanie osobných motorových vozidiel na dobu
neurčitú

2. prenájom verejného priestranstva v meste Kolárovo, časť parcely č. 1233/38, na
Obchodnom rade, pred kaviarňou „Piros ász“, vo výmere 13 m2, za cenu 600,-Sk/m2, pre
Zsuzsannu Szabó, bytom Kolárovo, Kostolné nám. 18, na dobu neurčitú s trojmesačnou
výpovednou lehotou, sezónne na obdobie od 01.04. do 31.10. za účelom prevádzkovania
letnej terasy – umiestnenie kovových stolov a stoličiek – účinnosťou od 01.04.2007
3. prevádzkový čas s trojmesačnou skúšobnou lehotou v prevádzkovej jednotke na predmet
činnosti: predaj nápojov na priamu konzumáciu hotových jedál, cukrárenských
a obložených pekárenských výrobkov dovezených od oprávnených výrobcov,
maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti na adrese: Štúrova 22, 946 03 Kolárovo
pondelok – štvrtok:
12.00 hod. do 23.00 hod.
piatok – sobota:
12.00 hod. do 01.00 hod.
nedeľa:
12.00 hod. do 23.00 hod.
Prevádzkovateľ: Enikı Bukorová, bydlisko: Štúrova 2, 946 03 Kolárovo
4. predĺženie nájomnej zmluvy pre İsziovú Angeliku na ul. Radnótiho č. 40/8 od 01.05.2007
do 30.04.2008
5. zaradenie do krátkodobého rozvojového programu akciu „Okružné križovatky č. 1, 2, 3
v Kolárove – projekt k vydaniu DÚR v hodnote 498.610,-Sk
6. odmeňovanie zapisovateľov jednotlivých odborných komisií pri MsZ nasledovne:
za každé zasadnutie komisie zapisovateľovi komisie prináleží odmena vo výške 280,-Sk,
(brutto) zaúčtovaná do hrubej mzdy za príslušný mesiac od 01.01.2007
B./ neschvaľuje
1. navýšenie sadzby za používanie služobného auta FIAT DUCATO ŠPZ KN 273 BE
zo 6,-Sk na 9,-Sk/km
C./ ukladá
1. MsÚ zmeniť kultúru pozemku z parc.č. 28455/618 – časť vo výmere 560 m2 vedenú na
LV 4941 v k.ú. Kolárovo z ornej pôdy na ostatnú plochu vypožičanú pre Schola Privata
Gutaiensis Kolárovo v zmysle uznesenia MsZ č. 98/2007 A./1 zo dňa 28.05.2007 s tým,
že výdavky spojené s vyhotovením geometrického plánu vyňatím PPF hradí
vypožičiavateľ.
2. riaditeľovi MsKS vypracovať spôsob hospodárneho prevádzkovania služobného auta FIAT
DUCATO – ŠPZ 273 BE
Termín: júnové zas. MsZ
3. MsÚ vypracovať aktualizáciu odmeňovania poslancov MsZ
Termín: júnové zas. MsZ
Zodpovedná: prednostka úradu
4. MsÚ vypracovať návrh na rekonštrukciu športovej haly v Kolárove
Termín: júnové zas. MsZ
Zodpovedný: Ing. Mészáros I.
Ing. Kucsera Š.

č. 99/2007
uznesenie
k projektu „Malý dopraváčik – bezpečne v živote i v hre“
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. spoluúčasť mesta Kolárovo v hodnote 181.000,-Sk v prípade úspešnosti projektu s názvom
„Malý dopraváčik bezpečne v živote i v hre“: Dotácia je žiadaná z prostriedkov MŠ SR
z kapitoly na zabezpečenie výchovy a vzdelávania v oblasti zvyšovania bezpečnosti

v premávke na pozemných komunikáciách a v oblasti praktického výcviku žiakov ZŠ na
detských dopravných ihriskách
2. spoluúčasť mesta Kolárovo v hodnote 181.000,-Sk v prípade úspešnosti projektu s názvom
„Malý dopraváčik – bezpečne v živote i v hre“. Dotácia je žiadaná z prostriedkov
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR z kapitoly v oblasti bezpečnosti cestnej
premávky
3. podanie žiadosti o dotáciu na účely podľa bodu 1. a 2.

Árpád Horváth
primátor mesta

