Uznesenie
z 5. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 30.04.2007
č. 78/2007
uznesenie
ku kontrole plnenia investičných akcií – nájomné byty 21 b.j. a sociálne byty 12 b.j.
Mestské zastupiteľstvo Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o priebehu investičných akcií
a.) 12 b.j. – nájomné byty pre občanov v hmotnej núdzi – nižší štandard
b.) prístavba, nadstavba 9 b.j. a prestavba skladu na 12 b.j. – nájomné byty
č. 79/2007
uznesenie
k vyhodnoteniu výsledkov odpadového hospodárstva za rok 2006, vr. využitia získaných
finančných prostriedkov z Recyklačného fondu na zdokonaľovanie separovaného zberu
komunálneho odpadu
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Vyhodnotenie výsledkov odpadového hospodárstva za rok 2006, vr. využitia získaných
finančných prostriedkov z Recyklačného fondu na zdokonaľovanie separovaného zberu
komunálneho odpadu
B./ ukladá
1. odd. výstavby a RR MsÚ vypracovať plán hospodárnosti využitia technologického vozidla
na zber komunálneho odpadu
Zodpovedný: Ing. Mészáros Imrich
Termín: júnové zas. MsZ
č. 80/2007
uznesenie
k Správe HKM z následnej finančnej kontroly č. 02/2007 v príspevkovej organizácii
DP Globál Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie Správu HKM z následnej finančnej kontroly č. 02/2007 v príspevkovej
organizácii DP Globál Kolárovo
B./ ukladá riaditeľovi DP Globál
1. prijať opatrenia na zlepšenie efektívnosti využívania disponibilných zdrojov (personál,
S a Z), zjednodušením a prehodnotením organizačnej štruktúry znížiť medzi strediskové
fakturácie. Prehodnotiť organizačné začlenenie údržbárskej dielne, pripraviť návrh na
využívanie kapacít aj formou externých služieb.
2. pripraviť podkladové materiály na upresnenie merania výkonnosti jednotlivých služieb
poskytované mestu
3. predložiť písomnú správu o navrhovaných opatreniach na zvýšenie efektívnosti
a hospodárenia s disponibilnými zdrojmi DP Globál na júnové zasadnutie MsZ
Zodpovedný: riaditeľ DP Globál
Termín: do 31.05.2007

č. 81/2007
uznesenie
ku Krátkodobému investičnému zámeru Mesta Kolárovo na r. 2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. návrh krátkodobého investičného zámeru Mesta Kolárovo na rok 2007 vrátane poradovníka
doposiaľ nezaradených investičných akcií uvedených v bode B predloženej správy
v čiastke 3.450.000,-Sk s doplnením o:
a.) vyhotovenie žľabov a zvodov na budove šatne TJ
na futbalovom ihrisku Kolomana Gogha v čiastke
100.000,-Sk
b.) rozšírenie kamerového systému na území mesta Kolárovo vr.
mestského cintorína v úzkej súčinnosti s pultom centrálnej
ochrany MsP
200.000,-Sk
z dôvodu chýbajúcich finančných zdrojov na ich realizáciu
B./ schvaľuje
1. Krátkodobý investičný zámer Mesta Kolárovo na r. 2007 podľa bodov 1.-5. predloženej
správy pri celkovom objeme investičných nákladov cca 11.771.413,-Sk
v tom:
a.) Spoluúčasť mesta na výstavbe nájomných bytov
4.188.413,-Sk
Zdroj financovania: prostriedky predchádzajúcich rokov, čerpaním
z peňažných fondov mesta (t.j. zo sumy 9.984 tis.Sk)
b.) Investičné výdavky na vypracovanie projektových dokumentácií
+ rekonštrukcia budovy športovej haly Kolárovo Ul. školská
Spolu:
Zdroj financovania: vyčerpaním prostriedkov zapracovaných
v rozpočte mesta na rok 2007 v rámci odd. 0443 Projekty v plnej
výške (t.j. 1.350 tis. Sk) a zvyšok v sume 500 tis. Sk čerpaním
z rezervy v rámci kapitálového rozpočtu zo sumy 4344. tis. Sk

1.350.000,-Sk
500.000,-Sk
1.850.000,-Sk

c.) Investičné akcie s rozpočtovým nákladom do 250 tis. Sk
1.770.000,-Sk
+ odstránenie závad v prenajatých priestoroch AB,Kostolné nám.32 200.000,-Sk
+ odvodnenie a úprava miestnej komunikácie na os. D.Pistu,
v lokalite parc.č. 2710/87-od hranice areálu ZELONAX až
po hrádzu Vážskeho Dunaja
200.000,-Sk
Spolu:
2.170.000,-Sk
V prípade úpravy miestnych komunikácií v lokalitách mestskej
časti neuvádzať parc.č. 9352
Zdroj financovania: použitím rezervy vytvorenej v rámci kapitálového
rozpočtu mesta na rok 2007, t.j. čerpaním zo sumy 4.344 tis. Sk
d.) Investičné akcie s rozpočtovým nákladom do 500 tis. Sk
1.463.000,-Sk
Zdroj financovania: použitím rezervy vytvorenej v rámci kapitálového
rozpočtu mesta na rok 2007, t.j. čerpaním zo sumy 4.344 tis. Sk

e.) Investičné akcie s rozpočtovým nákladom nad 500 tis. Sk
- úprava lokality Ul. Podhájska – navozením zmesu bioodpadu
„z dvora separovaného odpadu pri DP Globál“ ako aj zeminy
(prípadne piesku) na vyrovnanie terénu a vyhotovenie odvodňovacieho jarku do cigánskeho kanálu
- príspevok na spolufinancovanie „výstavby viacúčelového
športového ihriska“ v lokalite Cirkevného gymnázia
v Kolárove
Zdroj financovania: vyčerpaním zostatku rezervy v rámci
kapitálového rozpočtu (ktorá po odpočte súm uvedených
v bodoch B.1.b) až d) predstavuje 211 tis. Sk), zvyšok v sume
789 tis. Sk čerpaním z prostriedkov predchádzajúcich rokov
f.) vytvorená rezerva na ďalšie použitie podľa rozhodnutia MsZ
Zdroj financovania: čerpaním z prostriedkov predchádzajúcich
rokov

1.000.000,-Sk

500.000,-Sk

500.000,-Sk

1.100.000,-Sk

2. spoluúčasť mesta Kolárovo na projektoch podľa písm. A. predloženej správy na základe ich
aktuálnosti, resp. úspešnosti
Zdroj financovania: z prostriedkov predchádzajúcich rokov (peňažné fondy mesta)
3. po odpočte hodnôt uvedených v bodoch B.1. a 2. zostatok prostriedkov predchádzajúcich
rokov bude predstavovať 2.975 tis. Sk
C./ ukladá
1. mestskému úradu, aby o spôsobe a priebehu realizácie Krátkodobého investičného zámeru
mesta na rok 2007 podľa jednotlivých akcií (mimo nájomných bytov) informovalo
v nasledovných intervaloch: k 31.5.2007, k 31.8.2007, k 15.10.2007 a k 30.11.2007

č. 82/2007
uznesenie
k Plánu organizačno-technického zabezpečenia 23. kolárovského jarmoku, konaného v dňoch
10. – 12.08.2007 a k Organizačnému plánu Kolárovo CUP-2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Postupový plán organizačného zabezpečenia 23. kolárovského jarmoku v roku 2007
a Organizačný plán Kolárovo CUP – 2007
2. Finančnú čiastku vo výške 30.000,-Sk z rozpočtu mesta na rok 2007 na krytie výdavkov pri
zabezpečení účasti remeselníkov na 23. kolárovskom jarmoku s finančným krytím
z podielových daní
3. Finančnú čiastku 15.000,-Sk – t.j. na úrovni roka 2006, na vyhotovenie bulletinu
v súvislosti s CUP 2007 z rezervy v rámci športu t.j. zo sumy 36 tis. Sk – viď. oddiel
0810 Šport
4. navýšenie rozpočtu na usporiadanie kolárovského jarmoku o čiastku 120 tis. Sk na úroveň
skutočných nákladov r. 2006

č. 83/2007
uznesenie
k návrh na zriadenie komisie za účelom technicko-organizačného zabezpečenia
jubilejného výročia – Kolárovo 40 rokov mestom
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. komisiu za účelom technicko-organizačného zabezpečenia jubilejného výročia - Kolárovo
40 rokov mestom, ktoré bude súčasťou 2. ročníka kolárovských dní, v termíne od 20. do
28. októbra 2007 v nasledovnom zložení: Árpád Horváth, Árgyusi Imrich, Ing. Iveta
Némethová, Mgr. Mayer János, Csenteová Hilda, Gıgh Ferdinand, Ing. Kucsera Štefan,
náčelník MsP, Rigó Magdolna, Ing. Gıgh Michal a Mgr. Finta Zoltán
2. usporiadanie pamätného dňa pri príležitosti osláv 60. výročia presídlenia a deportácie
obyvateľov mesta Kolárovo v dňoch 7. – 9. septembra 2007 a komisiu za účelom
zabezpečenia pamätného dňa v nasledovnom zložení: Árpád Horváth, Árgyusi Imrich,
Ing. Iveta Némethová, Mgr. Mayer János, Csenteová Hilda, Gıgh Ferdinand, Ing. Kucsera
Štefan, náčelník MsP, Rigó Magdolna, Ing. Gıgh Michal a Mgr. Finta Zoltán
č. 84/2007
uznesenie
k návrhu postupového plánu na zabezpečenie prevádzkovania ŠKD a CVČ počas letných
prázdnin v r. 2007 vrátane ustálenia príspevku pre rodičov
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. predložený návrh prevádzkovania ŠKD a CVČ počas letných prázdnin
B./ schvaľuje
1. finančné prostriedky na odmeny pedagógov podľa dohody o vykonaní práce uzatvorenej
Mestom Kolárovo za účelom prevádzkovania letného tábora v CVČ brutto: 13.400,-Sk
(dve osoby x 6.700,-Sk) na obdobie od 02.07.2007 do 13.07.2007
č. 85/2007
uznesenie
k Informatívnej správe o činnosti opatrovateľskej služby na území mesta Kolárovo
za obdobie I. Q.2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o činnosti opatrovateľskej služby na území mesta Kolárovo za
obdobie I.Q.2007
č. 86/2007
uznesenie
k návrhu investičného plánu pre r. 2007 na použitie kapitálového príspevku poskytnutého
od MF SR pre DPD a DD Kolárovo v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. použitie kapitálového príspevku poskytnutého od MF SR v čiastke 450.000,-Sk
nasledovne:

a.) nákup osobného motorového vozidla vhodného na prepravu osôb, ktorým sa poskytuje
starostlivosť v DPD, DD a DSS Kolárovo v hodnote 250.000,-Sk
b.) oprava a rekonštrukcia okien v zariadení DSS pre dospelých, ktorým sa starostlivosť
poskytuje denne – Ul. lesná č. 10 Kolárovo, v hodnote 150.000,-Sk
c.) modernizáciu kuchyne zariadenia DPD a DD v Kolárove, Ul. partizánska č. 15-17,
v hodnote 50.000,-Sk
č. 87/2007
uznesenie
k Výzve Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. obsah Výzvy Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Kolárovo (prípis č.:70/2006/04.05.2006)
- vo veci „navrátenia vlastníctva k nehnuteľným veciam v zmysle zákona č. 161/2005 Z.z.“
2. splnomocenstvo advokáta p. JUDr. Ondreja Tótha zo dňa 03.04.2007, vo veci zastupovania
p. Mgr. Elek Ladislava, farára – štatutárneho zástupcu Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť
Kolárovo, Kostolné nám. č.17
3. súpis parciel pod poradovým číslom 1.) až 14.) identifikované v rámci pozemnoknižných
vložiek 5873, 11534, 6753, ku ktorým Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Kolárovo žiada
navrátenie vlastníctva
B./ konštatuje, že:
1. súpis parciel pod poradovými číslami 1.) až 13.), ktoré sú vo vlastníctve mesta – na
základe identifikácie účelu ich využitia – podľa § 6/ zákona č. 161/2005 Z.z. – „zo zákona
nepodliehajú povinnosti k navráteniu vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám“
2. parc.č.: 2710/87 bez vyčíslenia výmery je spoločným vlastníctvom viacerých právnických
osôb. Nachádza sa v lokalite osady Dankó Pištu, je využívaná pre účely miestnej
komunikácie – Ul. východná. Za súčinnosti právnických osôb bude žiadúce zabezpečiť
zameranie pozemku (vyhotovenie geometrického plánu) – uskutočniť zápis
v pozemnoknižnej vložke. S prihliadnutím sa však „na účel využitia parcely pod por. č. 14)
– v prípade „miestnej betónovej komunikácii“ je taktiež vylúčené navrátenie vlastníctva
k nehnuteľným veciam v zmysle zákona č. 161/2005 Z.z.
č. 88/2007
uznesenie
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. odpredaj pozemku mesta v rámci osobitne vytvorenej parcely č. 1565/38 o výmere 38 m2
za cenu 1.000,-Sk/m2 pre COOP Jednota, s.d. Vodná 36, Komárno
2. vypovedanie nájomnej zmluvy o prenájom poľnohospodárskej pôdy mesta na parc.č.
28471/1 vo výmere 5 ha s p. Nagy Deziderom, bytom Kolárovo, ul. L.Novomeského č. 21
dňom 31.3.2007
3. uzavretie nájomnej zmluvy v zmysle zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohosp.
pozemkov s p. Forró Vojtechom, bytom Kolárovo, Školská 12/8 na parc.č. 28471/1 vo
výmere 5 ha na dobu do 30. 9. 2012, s účinnosťou od 1. apríla 2007 za ročné nájomné vo
výške 1,23% z hodnoty pôdy určenej pre k.ú. Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z.,
t.j. ročné nájomné činí 14.931,-Sk. Nájomca sa zaväzuje, že nájomné za hospodársky rok
/obdobie od 1.10.2006 do 30.9.2007/ v celej výške zaplatí.

4. vypovedanie nájomnej zmluvy o prenájom poľnohospodárskej pôdy mesta na parc.č.
14800/12 vo výmere 10,9155 ha s p. Forró Vojtechom, bytom Kolárovo, Školská 12/8
dňom 31.3.2007
5. uzavretie nájomnej zmluvy v zmysle zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohosp.
pozemkov s p. Nagy Deziderom, bytom Kolárovo, ul. L.Novomeského č. 21 na parc.č.
14800/12 vo výmere 10,9155 ha na dobu do 30.9.2009, s účinnosťou od 1.4.2007 za ročné
nájomné vo výške 1,23% z hodnoty pôdy určenej pre k.ú. Kolárovo v zmysle zákona č.
582/2004 Z.z., t.j. ročné nájomné činí 32.596,-Sk. Nájomca sa zaväzuje, že nájomné za
hospodársky rok /obdobie od 1.10.2006 do 30.9.2007/ v celej výške zaplatí.
B./ ruší
1. uznesenia MsZ č. 49/2007 – B./4, ďalej C./3 zo dňa 19.02.2007 v súlade so žiadosťou
COOP Jednota s.d. Komárno
C./ doporučuje primátorovi mesta
1. majetkovo vysporiadať pozemok č. parc. 1411/2 v k.ú. Kolárovo v prospech mesta
č. 89/2007
uznesenie
k materiálom v rámci rôzneho
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. vznik „Mládežníckeho parlamentu Kolárovo“
B./ schvaľuje
1. doplnenie uznesenia MsZ č. 10/2006 k určeniu sobášiacich v rámci bodu B./ o bod č. 2,
pritom plné znenie časti uznesenia v bode B./ bude nasledovné:
„Mestské zastupiteľstvo v Kolárove určuje:
1. za sobášne dni štvrtok a sobotu
2. za úradné miesto na uzatváranie manželstiev – SOBÁŠNU SIEŇ MsÚ Kolárovo,
Kostolné nám. č. 1“
2. prenájom nebytového priestoru – garáž so zastavanou plochou 15,6 m2, ktorá sa nachádza
na Kostolnom nám. 32 v Kolárove, na parc.č. 857/6, pre Tonka Tibora, bytom Kolárovo,
Brnenské nám. 2363/9, za ročné nájomné 600,-Sk/m2, s účinnosťou od 01.05.2007 na dobu
neurčitú
3. nasledovných členov letopiseckej komisie zriadenej za účelom prehodnotenia návrhu
zápisu do kroniky mesta Kolárovo: Ing. Iveta Némethová, Rigó Magdolna, Hilda
Csenteová, Ing. Kürti Andrej a Mgr. Mayer János
4. uzatvorenie nájomnej zmluvy so Zuzanou Černou, bytom Kameničná č. 411 o prenájom
nebytových priestorov pri skleníkoch na Ul. baníckej v celkovej výmere 130 m2 za
mesačné nájomné 10.000,-Sk + DPH + režijné náklady od 01.05.2007 na dobu neurčitú
5. a.) dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 30 tis. Sk na rok 2007 pre žiadateľa: Csemadok
základná organizácia, so sídlom Kostolné nám. č. 32, Kolárovo s účelovým použitím: za
vystúpenie folklórnej skupiny pri usporiadaní 5 podujatí v roku 2007
b.) presun peňažnej sumy 30 tis. Sk z odd. 08209 Ostatná kultúrna činnosti (z celkovej
rozpočtovej sumy 1.280 tis. Sk určenej na kultúrne podujatia mesta v roku 2007
a v rámci nej z nerozdelenej rezervy v sume 80 tis. Sk) do oddielu 0840 Náboženské
a iné spoločenské služby (na doplnenie upravenej rozpočtovej sumy 420 tis. Sk určenej
v rámci schváleného rozpočtu na rok 2007 na dotácie poskytované z rozpočtu mesta)

6. prevádzkový čas s trojmesačnou skúšobnou dobou v prev. jednotke na predmet činnosti:
reštauračná činnosť – sezónne prevádzkovanie záhradnej reštaurácie, t.j. od 01.05. do
31.10. so živou hudbou každý piatok a v sobotu a usporiadanie kultúrnych podujatí
adresa: Kostolné námestie 13, 946 03 Kolárovo
pondelok – štvrtok:
od 11.00 hod. do 23.00 hod.
piatok – sobota:
od 11.00 hod. do 04.00 hod.
nedeľa:
od 11.00 hod. do 23.00 hod.
Prevádzkovateľ: Vojtech Lévai, bydlisko: Októbrové nám. 2, 946 03 Kolárovo
7. nákup bezdrôtového hlasovacieho zariadenia v čiastke 134.830,-Sk
C./ odporúča primátorovi mesta
1. prideliť z fondu primátora mesta finančnú čiastku vo výške 5 tis. Sk na rok 2007 pre
žiadateľa: Jelenlét kulturális Közhasznú Egyesület, so sídlom: Budapest, Csengery utca 55,
splnomocnená osoba: Marosi Róbert, Vŕbová 1, Kolárovo s účelovým použitím:
usporiadanie 3. ročníka festivalu Hanna-Hanna pri Vodnom mlyne v Kolárove

Árpád Horváth
primátor mesta

