Uznesenie
z 13. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 25.2.2008
č. 245/2008
uznesenie
ku kontrole plnenia uznesení a interpelácií poslancov z predchádzajúceho zasadnutie MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
2. Vybavenie odznelých interpelácií poslancov z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
č. 246/2008
uznesenie
k informatívnej správe o činnosti Spoločných obecných úradov za r. 2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o činnosti Spoločného obecného stavebného úradu v Kolárove
za r. 2007
2. Informatívnu správu o činnosti Spoločného školského úradu v Kolárove za rok 2007
č. 247/2008
uznesenie
k prerokovaniu urbanistickej štúdie Centrálnej mestskej zóny,
rekreačno-oddychovej zóny Mrchovisko
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Urbanistickú štúdiu Centrálnej mestskej zóny, rekreačno-oddychovej zóny -Mrchovisko
B./ ukladá
1. MsÚ zabezpečiť verejné prerokovanie urbanistickej štúdie
Zodp. Ing. Mészáros Imrich
Termín: marec 2008
č. 248/2008
uznesenie
k návrhu cenovej mapy pozemkov v majetku mesta Kolárovo na r. 2008
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:
- lokalita č. 1 (centrálna mestská zóna)
500,-Sk/m2
- lokalita č. 2, č.3
300,-Sk/m2
- lokalita č. 4 (osada Dankó Pištu)
200,-Sk/m2
- lokalita č. 5
280,-Sk/m2

- lokalita č. 6, č. 7
200,-Sk/m2
- lokalita č. 8 (Mrchovisko)
250,-Sk/m2
- lokalita č. 9 (rekr. časť Čergov)
300,-Sk/m2
- všetky pozemky, nachádzajúce sa v lokalitách, určených
územným plánom mesta na zástavbu rodinnými domami
300,-Sk/m2
- intravilán Veľká Ostrov, ďalej Veľký Gúta – Ortény
200,-Sk/m2
- extravilán a všetky pozemky, ktoré nie je možné zaradiť
do vyššie uvedených lokalít
150,-Sk/m2
Uvedené lokality sú určené v súlade so schváleným územným plánom mesta Kolárovo.
2. Určenie predajnej ceny pozemkov v súvislosti s dodatočnou legalizáciou užívacieho
vzťahu vlastníkov bytovej stavby, ktorá je umiestnená na užívanom pozemku alebo
priľahlej záhrady, pričom nehnuteľnosť je užívaná tým istým vlastníkom a užívanie
pozemku bolo začaté do r. 1990, výnimku tvoria samostatné pozemky, ktoré sú vhodné na
zástavbu rodinných domov
- v centrálnej mestskej zóne
150,-Sk/m2
- ostatné územie zastavanej časti
150,-Sk/m2
- v mestských častiach (extravilán)
150,-Sk/m2
č. 249/2008
uznesenie
k Návrhu rozpočtu – finančného plánu MsKS Kolárovo na rok 2008
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. rozpočet príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo na rok 2008 podľa predloženého
návrhu:
- s rozpočt. výdavkami na prevádzkovú činnosť
7549 tis. Sk
- s rozpočt. príjmami vrátane príspevku
7549 tis. Sk
v tom:
ročná výška poskytnutého príspevku na prevádzku: 5120 tis. Sk
ročná výška poskytnutého príspevku na odpisy:
330 tis. Sk
vlastné príjmy organizácie:
2099 tis. Sk
2. účelový príspevok na odpisy s použitím nasledovne:
a.) nákup zvukovej techniky a multifunkčného zariadenia
na fotokopírovanie a tlač dokumentov
85 tis. Sk
b.) na dokončenie stavebných úprav pivničných priestorov MsKS 245 tis. Sk
3. Investičný plán MsKS Kolárovo na r. 2008
Nákup zvukovej techniky
Multifunkčné zariadenie na fotokopírovanie a tlač
Dokončenie rekonštrukcie pivničných priestorov
Z toho: z vlastných zdrojov:
Z poskytnutého príspevku mesta:
Oprava a údržba:
El. revízia divadelnej techniky a ostatných zariadení:
Maľovanie vstupnej haly, rekonštrukcia el. vedenia
Z toho: z vlastných zdrojov:
z poskytnutého príspevku mesta:

55.000,-Sk
30.000,-Sk
300.000,-Sk
55.000,-Sk
330.000,-Sk
152.500,-Sk
80.000,-Sk
52.500,-Sk
180.000,-Sk

č. 250/2008
uznesenie
k Návrhu rozpočtu DPD a DD Kolárovo za rok 2008
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Rozpočet DPD a DD Kolárovo na rok 2008 v členení:
a.) Rozpočet DPD a DD ako prenesená právomoc s financovaním:
- z prostriedkov štátu
8740 tis. Sk
- z vlastných zdrojov organizácie
3626 tis. Sk
b.) Rozpočet DPD a DD na stravovanie dôchodcov
- z prostriedkov mesta
- z vlastných zdrojov organizácie

290 tis. Sk
411 tis. Sk

c.) Rozpočet DSS:
- z prostriedkov mesta
- z vlastných zdrojov organizácie

400 tis. Sk
155 tis. Sk

2. Z dôvodu odchýlky priznanej dotácie od schváleného rozpočtu mesta nasledovnú úpravu
v súvislosti s DPD a DD na r. 2008:
- zvýšenie príjmov a výdavkov DPD a DD z titulu rozdielu medzi
rozpočt. sumou uvedenou v rozpočte mesta a pridelenou
dotáciou od MFSR o
440 tis. Sk
3. zvýšenie rozpočtu DSS (bod A./1.c./ o 50 tis. Sk na základe
predloženej žiadosti organizácie z prostriedkov rozpočtu mesta
zvýšením príjmov z dane z nehnuteľností, pol. 120 o
50 tis. Sk
s použítím na opravy a údržbu zariadenia DSS
4. Cenovú kalkuláciu stravného (obed) v DPD a DD Kolárovo na rok 2008 podľa
predloženého návrhu
5. Investičný plán DPD a DD na r. 2008
Z vlastných finančných prostriedkov, resp. dotáciou od MPSVR SR
Plán investičných akcií
1. Interiérové vybavenie
2. Prevádzkové stroje (vysávač, žehlička)
Spolu:
Opravy a údržby
1. Údržba vyhrievacích telies v obytných jednotkách
+ výmena regulátorov tepla
2. Zhotovenie zámockej dlažby v DSS
- denný stacionár
3. Nákup drobných elektrospotrebičov
do stravovacej prevádzky
Spolu:

70 tis. Sk
40 tis. Sk
110 tis.Sk

298 tis. Sk
50 tis. Sk
15 tis. Sk
363 tis. Sk

B./ ukladá
1. riaditeľovi DPD a DD prehodnotiť formu využitia DSS v Kolárove
Zodpovedný: PaedDr. Kulich L.
Termín: sept. zasad. MsZ
č. 251/2008
uznesenie
k návrhu VZN mesta Kolárovo č. 2/2008
o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované
sociálne služby v Domove-penzióne pre dôchodcov v zriaďovacej pôsobnosti mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. VZN mesta Kolárovo č. 2/2008 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych
služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Domove-penizóne pre dôchodcov
v zriaďovacej pôsobnosti mesta Kolárovo s účinnosťou od 1.4.2008
B./ ruší
1. VZN č. 2/2005 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb
a o úhrade za poskytované sociálne služby v Domove-penzióne pre dôchodcov
v zriaďovacej pôsobnosti mesta Kolárovo a jeho dodatku č. 1/2006
2. VZN č. 7/2006 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb
a o úhrade za poskytované sociálne služby v zariadení DSS spravovaného organizáciou
DPD a DD Kolárovo
č. 252/2008
uznesenie
k návrhu komisie kultúry a kultúrneho dedičstva vo veci prerozdelenia peňažnej sumy
schválenej pre r. 2008 na kultúrne podujatia
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. harmonogram a rozpočet kultúrnych podujatí organizovaných MsZ v roku 2008 v sume
1.245.000,-Sk z celkovej sumy 1.550.000,-Sk
B./ schvaľuje
1. harmonogram a rozpočet kultúrnych podujatí organizovaných mestom v roku 2008 v sume
1.245.000,-Sk z celkovej sumy 1.550.000,-Sk
2. vytvorenie rezervy na kapitole 08.2.09. – pol. 637002 kultúrne podujatia pre potreby
komisie kultúry v sume 175.000,-Sk (zo sumy 1.550.000,-Sk)
3. presun finančnej čiastky v sume 130.000,-Sk z kapitoly 08.2.09. – pol. 637002 kultúrne
podujatia (zo sumy 1.550.000,-Sk) na kapitolu 08.4.0. – „náboženské a iné spol. služby“
a týmto navýšiť sumu určenú na dotácie

č. 253/2008
uznesenie
k návrhu komisie športu a výchovy mládeže vo veci prerozdelenia peňažnej sumy schválenej
pre r. 2008 na športové podujatia
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. harmonogram a rozpočet športových podujatí organizovaných mestom v roku 2008 v sume
50 tis. Sk podľa nasledovného rozpisu:
a.) Vyhodnotenie najúspešnejších športovcov r. 2007
15000,-Sk
b.) Jesenné športové dni
5000,-Sk
c.) Športový deň Kisbér – Kolárovo (jún 2008)
20000,-Sk
d.) Streetbalový turnaj počas Kolárovského jarmoku (CVČ)
5000,-Sk
e.) Spoločný beh detí so psom počas Kolárovských dní (október)
5000,-Sk
Celkom:
50000,-Sk
č. 254/2008
uznesenie
k návrhu komisií o poskytnutie dotácií v zmysle VZN mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. prehľad žiadostí o poskytnutie dotácií na úseku kultúry
2. prehľad žiadostí o poskytnutie dotácií na úseku športu
B./ schvaľuje
1. rozdelenie peňažnej sumy 630 tis. Sk (vrátane navýšenia podľa uznesenia č. 252/2008)
v rámci oddielu 0840 náboženské a iné spoločenské služby podľa predloženého prehľadu
Prehľad žiadostí o poskytnutie dotácií
P.č. Žiadateľ

názov projektu

navrh.suma

1

ZMRS pri ZŠ M.Korvína

pamätný rok M.Hunyadiho

10000

2

Ochran.spolok Vodný Mlyn

folklórne leto 2008

20000

3

Spolok priateľov slov.kult.

lit.pásmo Slovenčina moja

10000

4

MŠ s VJM Brenské nám.

40.výročia založenia MŠ

8000

5

ZMRS pri Cirkevnom gymn.

kultúrno-šport. Deň

5000

6

Gúta TV s.r.o.

grafické pohľadnice mesta

19000

7

Csemadok

Táncház

30000

8

Csemadok

sortánc

10000

9

Alma Art

príspevok na činnosť

10000

10

Alma Art

hudobný večer Ja túžim....

15000

11

Malodunajské rock. Divadlo

príspevok na činnosť

10000

12

Malodunajské rock. Divadlo

divadelné rekvizity

25000

13

OZ Svetový strom

tábor pre deti s tvor.gram.

10000

14

OZ Svetový strom

tábor pre deti s lukostreľbou

15000

15

ZMRS pri ZŠ II.F.Rákócziho

Deň ľudových tradícií

10000

16

ZMRS pri ZŠ II.F.Rákócziho

80.výročie založenia školy

10000

17

ZMRS pri ZŠ II.F.Rákócziho

prehliadka am. Tan. Súb.

2000

18

ZŠ J.A.Komenského

40. výročie založenia školy

15000

19

Spolok V.Palkovicha

spomienková slávnosť

20000

20

SZSŠ služ. A umel.rem.

letný tábor umeleckých remesiel

10000

21

Cirkevné 8-ročné gymnázium

vedecký deň Kvapky z mora vedy...

17000

22

OZ Meteorit

Meteorit 2008

30000

23

Viera Gőghová

Nocturnal Fest

20000

24

Milan Stojka

Deň Rómov

10000

25

MO Slov.ryb.zväz

vydanie knihy

20000

26

Liga maď.žien

detský tábor ľud.remesiel

15000

27

ZMRS pri ZUŠ

celovečerný program tan.odborov

10000

28

Cech pekárov a cukrárov

sviatok nového chleba

20000

29

ZMRS pri ZŠ M.Korvína

geograf.súťaž

10000

30

Zväz sluchovo-postihnutých

rehabilitačný kurz

31

materské centrum Kuckó Mackó

rodinné aktivity

10000

32

Spolok slovenskej kultúry

režijné výdavky

30000

33

ZO Chov.pošt.holubov
MŠ Brnenské nám.
Spolok priateľov slov.kult.
Miestny kynol.klub
Klub zimného plávania
ŠK zápasenie
SRRZ pru ZŠ Komenského
ZMRS pri ZŠ M.Korvína
celkom

šport

Malodunajské rock. divadlo - Vadkerti Imre

podpora umel.činn. p. Vadkerti Imre

34
35
36
37
38
39
40

3000

10000
5000
2000
15000
5000
90000
4000
10000
600000

šport
šport
šport
šport
šport
šport
šport

30000

2. rozdelenie peňažnej sumy 2.200.000,-Sk v rámci oddielu 0810 – Rekreácia a šport vrátane
nerozdelenej rezervy 35.000,-Sk podľa predloženého prehľadu
P.č. Žiadateľ
1
2
3
4
5
6
7

navrhovaná suma
z čiastky 2.200.000

Športový klub cyklistiky
HŠK
OZ Svetový strom
Športový klub zápasenie
Karate Klub Taiyo
FK
Stolnotenisový klub
Celkom

150000
435000
5000
400000
130000
1000000
45000
2165000

č. 255/2008
uznesenie
k informatívnej správe o počte zapísaných žiakov do ZŠ
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o počte zapísaných žiakov ZŠ na školský rok 2008/2009, ktorý je
nasledovný:
ZŠ J.A.Komenského
17 žiakov
ZŠ F. Rákócziho II.
21 žiakov
ZŠ M. Korvína
44 žiakov

č. 256/2008
uznesenie
k vyhodnoteniu prieskumu záujmu vo veci využitia kapacít predškolských zariadení v meste –
potreba vytvorenia ďalšej triedy v MŠ Lesná 8
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. vytvorenie ďalšej triedy v MŠ lesná č. 8 v budove školskej kuchyne pri MŠ Lesná 8
v Kolárove na šk. r. 2008/2009
č. 257/2008
uznesenie
k voľbe členov do rady škôl
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. delegovaných zástupcov mesta za členov do rád škôl, počet členov do rád škôl na obdobie
r. 2008-2011 a právnickej osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní:
Delegovaní zástupcovia mesta
Počet členov
Počet deleg.
PO
do Rady školy pri jednotlivých
Školskej rady
osôb za mesto
školách a školských zariadeniach
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
a) pri ZŠ J.A.Komenského 14,
11
3
MŠ L10
Rábska 14, Kolárovo
menovite: Fűri M., Ing. Ferencz L.
Szabóová K.
b) pri ZŠ s VJM, F. Rákócziho II.
Kolárovo
menovite: Ing. Kürti A., Fekete A.
Ing. Nagy P.

11

3

MŠ Brn.

c) pri ZŠ s VJM, M.Korvína
Kolárovo
menovite: Lengyel István, Bc.
Ing. Kürti J., Rigó M.

11

3

MŠ Brn.

d) pri ZUŠ, Kost. nám. č.10 Kolárovo
menovite: Szépeová H., Varga L.

7

2

MsKs

e) pri MŠ Lesná 8, Kolárovo
menovite: Bajcsi V., Árgyusi I.
Csente F.

9

3

CVČ

f) pri MŠ Lesná 10, Kolárovo
menovite: RSDr.Tóth I., Lengyel István Bc.
Varga L.

7

2

ZŠ Kom.

g) pri MŠ Brnenské nám.16,Kolárovo
menovite: Nagy A., Rigó M.

7

2

h) pri Špeciálnej ZŠ Lesná 9, Kolárovo
menovite: Fűri M.

x

1

i) pri Špeciálnej ZŠ Remeselnícka 2, Kolárovo
menovite: Ing. Csiszár Š.

x

1

ZŠ Korv.

2. Vnútorné členenie (zloženie) školských rád:
v príp.
7 člen. ŠR
- zvolení zást. pedagog. zamestnancov ŠZ
1 os.
- zvolený zástupca ostatných zamestnancov ŠZ
1 os.
- zvolení zástupcovia rodičov
2 os.
- delegovaní zástupcovia zriaďovateľa
2 os.
- delegovaný zástupca inej PO/FO, ktorá sa podieľa
na výchove a vzdelávaní
1 os.
Sumarizácia:
- zastúpenie, interných/externých osôb v ŠR
2/5 osôb

v príp.
9 člen. ŠR

v príp.
11 člen.ŠR

2 os.
1 os.
2 os.
3 os.

2 os.
1 os.
4 os.
3 os.

1 os.

1 os.

3/6 osôb

3/8 osôb

3. Školské zariadenia, kde nie je zriadená rada školy
V tých školských zariadeniach, kde nie je zriadená rada školy, túto funkciu plní mestská
školská rada. Sú to:
- CVČ
- ŠK a ŠJ, Rábska 14, Kolárovo
- ŠK a ŠJ, Školská 6, Kolárovo
- ŠK a ŠJ pri MŠ Lesná 8, Kolárovo
B./ ukladá
1. MsÚ zverejniť výzvu na voľbu členov rady školy na delegovanie zástupcov právnických
osôb, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní.
Zodpovedná: Ing. Goghová M.
Termín: do 29.2.2008
č. 258/2008
uznesenie
k vstupu obce Okoličná na Ostrove do Spoločného školského úradu v Kolárove
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. vstup obce Okoličná na Ostrove do Spoločného školského úradu v Kolárove dňom
1.3.2008

č. 259/2008
uznesenie
k Výberovému konaniu na post riaditeľa MŠ Lesná 10 a CVČ
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Skončenie funkčného obdobia riaditeľa MŠ Lesná 10 Kolárovo a riaditeľa Centra
voľného času - Szabadidőközpont, Mostová 2, Kolárovo, dňom 30.06.2008.
2. V zmysle §4 ods.1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďovateľ je
povinný vypísať výberové konanie na obsadenie funkcii riaditeľov uvedených
školských zariadení.
1. za „výberovú komisiu“ sa považuje Rada školského zariadenia pri Materskej škole
Lesná 10 Kolárovo podľa § 4 ods. 2 zák. č. 596/2003 Z.z..
2. za výberovú komisiu pri Centre voľného času - Szabadidőközpont, Mostová 2,
Kolárovo sa považuje Mestská školská rada v zmysle §24 ods.8 zákona č. 596/2003
Z.z.
3. Návrh na vymenovanie riaditeľa podáva rada školy primátorovi mesta (§3 ods. 11 z.
596/2003 Z.z.) na základe výberového konania najneskôr do dvoch mesiacov od
jeho vyhlásenia (§4 ods.4. zákona 596/2003 Z.z.)
Návrh rady školy je pre
zriaďovateľa záväzný. Vo veci vymenovania v zmysle §3 ods. 11 zákona 596/2003
Z.z. za zriaďovateľa vystupuje primátor mesta.
Primátor mesta informuje MsZ
o vymenovaní nových riaditeľov.
B./ schvaľuje
1. V zmysle §4 ods.1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlásenie výberového konania
na obsadenie funkcií riaditeľov nasledovných školských zariadení:
1.
2.

Materskej školy, Lesná 10, Kolárovo
Centra voľného času - Szabadidőközpont, Mostová 2, Kolárovo.

2. Podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov a v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
podmienky na obsadenie funkcie riaditeľov:
I. Kvalifikačné predpoklady:
a) Odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z.z.
o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov
b) minimálne päť rokov pedagogickej praxe
c) absolvovanie 1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady len pre riaditeľa CVČ
II. Iné kritériá a požiadavky:
a) aktívna znalosť slovenského a maďarského jazyka – len pre riaditeľa CVČ, aktívna
znalosť slovenského jazyka - len pre riaditeľa MŠ Lesná 10, Kolárovo
b) organizačné a riadiace schopnosti
c) práca na počítači (word, excel, internet)

d) znalosť problematiky financovania školstva, znalosť zákonov týkajúcich sa obecného
zriadenia, rozpočtového hospodárenia, výkonu práce vo verejnom záujme, štátnej
správe v školstve a školskej samospráve
e) bezúhonnosť

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

III. Zoznam požadovaných dokladov:
prihláška do výberového konania
overená kópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní
overená kópia dokladu o absolvovaní 1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady
doklad o dĺžke odbornej praxe
profesijný životopis (vrátane písomného a telefonického kontaktu)
písomný návrh koncepcie rozvoja školského zariadenia
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového
konania podľa zákona č. 428/2002 Z.z.

IV. Hodnotenie kritérií
Význam kritérií podľa bodov I. až III. pri výberovom konaní a pri rozhodovaní
o víťazovi výberového konania komisia bude hodnotiť predovšetkým s prihliadnutím na
odbornú úroveň koncepcie rozvoja a riadenia školy, na znalosť problematiky uvedenej v bode
II.d).
V. Dátum a miesto podania žiadostí o účasť na výberovom konaní:
Prihlášku a požadované doklady doručte najneskôr do 25.apríla 2008, do 15 hod.
v uzatvorenej obálke s označením : Výberové konanie - riaditeľ CVČ ( resp. – riaditeľ MŠ
Lesná 10, Kolárovo), na adresu Mesto Kolárovo, Kostolné nám. č.1, 946 03 Kolárovo. Mesto
Kolárovo si vyhradzuje právo nevyhlásiť víťaza, resp. neobsadiť pracovné miesto riaditeľa
v rámci tohto výberového konania.
C./ ukladá
1. MsÚ, oddeleniu školstva zverejniť podmienky výberového konania do 1.apríla 2008
v časopisoch: Dunatáj, ÚJ SZÓ, Učiteľské noviny, a Gúta-TV, na webovej stránke
Kolárovo, z ktorých len v jazyku maďarskom v časopise ÚJ ZÓ a len v jazyku slovenskom
Učiteľské noviny, v ostatných dvojjazyčne.
č. 260/2008
uznesenie
k žiadosti o pridelenie pomoci pre postihnuté dieťa
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. poskytnutie finančnej výpomoci pre Németh Gabriela a manž., bytom Kolárovo, Veľká
Gúta 30 vo výške 5.000,-Sk v zmysle VZN mesta Kolárovo č. 2/2006 a 1/2008
o poskytovaní jednorázových dávok v hmotnej núdzi mestom Kolárovo
B./ ukladá
1. MsÚ vypracovať systém zabezpečenia výchovy chorých detí s finančným dopadom na
rozpočet mesta na r. 2008
Zodpovedná: Ing. Némethová I.
Termín: júnové zasad. MsZ

č. 261/2008
uznesenie
k Návrhu 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. 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
B./ ukladá
1. riaditeľom ZŠ a MŠ predložiť žiadosti do 15.3.2007
2. MsÚ hľadať možnosť riešenia osobitnej prepravy detí smerom Komoča-Veľká GútaKolárovo a späť.
3. MsÚ prekonzultovať možnosť spoločného riešenia prepravy detí a žiakov z Částy so
Súkromnou združenou strednou školou s VJM na ul. Slovenskej v Kolárove,
s podmienkou, že mesto platí výdavky podľa VZN č. 3 /2008 čl.3 bod 3 písm.c).
Zodp. Ing. Goghová M.
Termín: 30.6.2008
č. 262/2008
uznesenie
k Investičným zámerom rozvoja mesta na r.. 2008
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. informatívnu správu p. Imricha Árgyusiho – zástupcu primátora mesta, k „Investičným
zámerom rozvoja Mesta Kolárovo pre r. 2008“
B./ schvaľuje
I. Finančné krytie projektových dokumentácií (pre ktoré majú byť získané peňažné
prostriedky z podporných fondov EÚ) podľa vyčíslenia k dnešnému dňu v bode A./
predloženej správy, vo finančnom objeme 2.380.750,-Sk. Rozdiel schváleného objemu
v zmysle uzn. MsZ č. 217/2007 B.-2b) zo dňa 17.12.2007 „do 3 mil. Sk – v čiastke
619.250,-Sk“ ponechať v rezerve pre ďalšie prípady (viď. por. č. 5. a 7.)
– Sú to:
1. Vyhotovenie projektovej dokumentácie „revitalizácia verejnej zelene a
verejného priestranstva“ v lokalitách:
- pri pamätníku bývalých občanov mesta, odvlečených do koncentračných
táborov Dachau a Schonberg,
- pri obytných domoch Ul. obrancov mieru vr. detského zábavného zariadenia
ako súčasť projektu „Rekonštrukcia ulíc – Remeselnícka a Štúrova“
90.000,-Sk
2. Rekonštrukcia školských a predškolských zariadení:
a.) ZŠ J.A.Komenského, Ul. Rábska č. 14
- vyhotovenie projektovej dokumentácie
- spracovanie výzvy ROP – opatrenie 1.1.Infr.vzdel.

327.250,-Sk
119.000,-Sk

446.250,-Sk

b.) ZŠ F.Rákócziho II, Ul. V.Palkovicha 3
- vyhotovenie projektovej dokumentácie
- spracovanie výzvy ROP – opatrenie 1.1.Infr.vzdel.

300.000,-Sk
35.700,-Sk

335.700,-Sk

c.) ZŠ M.Korvina, Ul. školská 6
- vyhotovenie projektovej dokumentácie
- spracovanie výzvy ROP – opatrenie 1.1.Infr.vzdel.

390.000,-Sk
35.700,-Sk

425.700,-Sk

d.) Materská škola s VJS a VJM, Ul. lesná 8
- vyhotovenie projektovej dokumentácie
- spracovanie výzvy ROP – opatrenie 1.1.Infr.vzdel.

450.000,-Sk
35.700,-Sk

Školské a predškolské zariadenia spolu:
Z toho: neinvestičné výdavky (spracovanie výzvy ROP)
3. Rekonštrukcia verejného osvetlenia na území celého mesta
- dopracovanie projektovej dokumentácie
4. Revitalizácia – regenerácia Kostolného námestia mesta
- vyhotovenie projektovej dokumentácie
5. Výstavba sociálneho zariadenia „domu dôchodcov“
pre 120 osôb – na Ul. partizánskej v Kolárove
- na vyhotov. projekt. dokument. bude vyhlás. verejná súťaž
6. Výstavba „Centrálnej autobusovej zastávky“ na Kostolnom nám.
- na vyhotovenie projekt. dokumentácie
7. Rekonštrukcia miestnych komunikácií ulíc: Mierová, Svätej Anny,
Staničná s vyhotovením asfaltového koberca
– na spôsob realizácie bude vykonaný prieskum trhu
Celkom:

485.700,-Sk
––––––––––––
1.693.350,-Sk
226.100,-Sk

50.000,-Sk

309.400,-Sk

xxx

238.000,-Sk

xxx
–-––––––––––––
2.380.750,-Sk

II. Rozsah „Krátkodobého investičného zámeru mesta Kolárovo na r. 2008“
- obsiahnutého v časti B./ predloženej správy pod por.č.: 1.) až 14.),
ktorý je nasledovný:
1. Spoluúčasť mesta „na výstavbe viacúčelového šport. ihriska“
900.000,-Sk
2. Terénne úpravy v lokalite „BD – nájomné byty, 21 b.j.“ Kost. nám.
1.650.000,-Sk
3. Dokončenie rekonštrukčných prác na MŠ Lesná 10
700.000,-Sk
4. V rámci rozvoja bývania:
a.) čiastočná zástavba „mestskej zóny JUH“ (náj. byty+pozemky na IBV)
- projekt. dokument. lokalít Bh 1 a Bi 1 na inž. siete a miestne komun. 1.000.000,-Sk
- vyhotovenie geometrického plánu
1.000.000,-Sk
- projekt. dokument. na výstavbu (4x12=48) nájomných bytov
500.000,-Sk
b.) za účelom budúcej zástavby Ul. podhajskej:
- príprava staveniska v podobe terénnych úprav
(navážka a vyrovnanie terénu)
500.000,-Sk
- vybudovanie otvorenej kanalizácie na plynulý odvod povrch. vôd
500.000,-Sk

5. Rekonštrukcia starej koruny hrádze (tzv. miestnej komunikácie)
od Vážskeho mostu – s prepojením na Ul. dolnú a L. Novomeského

650.000,-Sk

6. Vybudovanie novej autobusovej zastávky na Veľkom Ostrove

200 000,-Sk

7. Výstavba a povrchová úprava miestnych komunikácií spolu:
v tom:
a.) od vstupnej brány Sledge Slovakia až po areál DP Globál
b.) od pravotočivej zákruty MK na konci Ul. slovenskej – smerom
do areálu Zberného dvora komunálneho odpadu
* spoluúčasť Slovenských vodární a kanalizácií, a.s. Nitra
c.) od št. cesty III/06347 pri futb. štadióne až po vstupnú bránu Sledge
Slovakia – za spoluúčasti fyzických a právnických osôb
* spoluúčasť fyz. a právn. osôb, pôsobiacich v lokalite priem.zóny

3.170.000,-Sk
850.000,-Sk
340.000,-Sk
- 40.000,-Sk
–––––––––300.000,-Sk
1.630.000,-Sk
- 500.000,-Sk
–––––––––––
1.130.000,-Sk

d.) Ul. rybárskej (v časti: od Ul. mierovej až po Ul. krajnú)
vr. odvodnenia
e.) Ul. roľníckej (v časti: od č. domu 2 – smerom k čerp.stan. Slovnaft)

468.000,-Sk
422.000,-Sk

8. Úprava prístupových (poľných) komunikácií (pre potrebu cestnej
premávky) do rôznych lokalít Mestskej časti Kolárovo – Pačérok

500.000,-Sk

9. Úplná rekonštrukcia dvojpodlažnej budovy Mestského zdravotného
strediska:
- na vyhotovenie projekt. dokumentácie bude vyhlásená verejná súťaž

xxx

10. Úplná rekonštrukcia rozostavanej budovy na Futbalovom ihrisku K.Gogha
vr. zabudovania podkrovia nájomnými bytmi, príp. na vytvorenie
podmienok pre trénovanie športovcov v podkroví:
- vo veci vyhotovenia projekt. dokumentácie bude zabezp. prieskum trhu
11. Finančné krytie už rozpracovaných investičných aktivít spolu:
v tom:
a.) úhrada 2. splátky proj. dokumentácií na 3 kruhové objazdy
b.) vybudovanie verejn. Kanalizácie „k BD – nájomné byty – 21 b.j.)
c.) spoluúčasť mesta na vypracovaní „Územné plány zón – Centrálna
mestská zóna – Rekreačno-oddychová zóna Mrchovisko“-5%
12. Zdokonaľovanie odpadového hospodárstva spolu
v tom:
- vybudovať „centrá ohradených priestranstiev“ na zber kom. a separ.
odpadu v 1100 l kontajneroch:
Ul. obrancov mieru, partizánska, Brnenské nám.- na 3 lokalitách
- zakúpenie malotraktoru na kosenie a udržiavanie trávnatých plôch

xxx
582.000,-Sk

336.000,-Sk
156.000,-Sk
90.000,-Sk
270.000,-Sk

170.000,-Sk
100.000,-Sk

13. Úplná rekonštrukcia:
a.) dievčenských toaliet vo dvoch pavilónoch ZŠ J.A.Komenského
b.) dvoch chlapčenských toaliet v budove ZŠ F. Rákócziho II.

250.000,-Sk
250.000,-Sk

14. Rekonštrukcia – obnovenie vonkajšej fasády budovy CVČ, Ul.mostová
(realizácia bude vykonaná z vlastných príjmov CVČ)
470.000,-Sk
–––––––––––C e l k o v á hodnota „Krátkodobého investičného zámeru
mesta na rok 2008“ činí:
13.632.000,-Sk
z toho:
a.) investičné výdavky
12.592.000,-Sk
b.) neinvestičné výdavky (viď. por.č. 8)
500.000,-Sk
c.) spoluúčasť fyzických a právnických osôb (viď. por.č.7b* a 7c*)
540.000,-Sk
III. Finančné krytie „Krátkodobého investičného zámeru mesta na r. 2008“:
1. sčasti z vlastných prostriedkov mesta v hodnote
3.092.000,-Sk
2. spoluúčasť fyzických a právnických osôb
540.000,-Sk
3. z úverových zdrojov v čiastke
10.000.000,-Sk
s nasledovným rozpisom:
a.) Spoluúčasť mesta na vybudovaní viacúčelového šport. ihriska
900.000,-Sk
b.) Terénne úpravy v lokalite „BD-nájomné byty – 21 b.j.“Kost.nám.
1.650.000,-Sk
c.) Dokončenie rekonštrukčných prác na budovách MŠ Ul. lesná 10
700.000,-Sk
d.) Rekonštrukcia sociálnych miestností:
- dievčenských toaliet vo dvoch pavilónoch ZŠ J.A.Komenského
250.000,-Sk
- chlapčenských toaliet v budove ZŠ F. Rákócziho II.
250.000,-Sk
e.) V rámci rozvoja bývania:
*čiastočná zástavba „mestskej zóny JUH“ (náj.byty+pozemky na IBV):
- projekt.dokument. lokalít Bh 1 a Bi 1 na inž. siete a miestne kom. 1.000.000,-Sk
- vyhotovenie geometrického plánu
1.000.000,-Sk
- projektová dokumentácia na výstavbu (4x12=48) náj. bytov
500.000,-Sk
*za účelom budúcej zástavby lok. Ul. podhajskej za pož.zbrojnicou:
- príprava staveniska v podobe terénnych úprav (navážka a vyrovn.) 500.000,-Sk
- vybudovanie otvorenej kanalizácie na plynulý odvod povrch.vôd
500.000,-Sk
f.) Rekonštrukcia miestnych komunikácií:
- od vstupnej brány Sledge Slovakia až po areál DP Globál
850.000,-Sk
- od Ul. slovenskej až po areál Zberného dvora KO
300.000,-Sk
- od št. cesty III/06347 pri futb.štad. až po vstupnú bránu Sledge S. 1.130.000,-Sk
- Ul. rybárskej (v časti: od Ul.mierovej až po Ul.krajnú)vr. odvodn.
470.000,-Sk
IV. Navýšenie rozpočtu mesta na rok 2008 v rámci odd. 04.5.1. Cestná doprava – z čiastky
650 tis. Sk o 500 tis. Sk – na úroveň 1.150 tis. Sk – za účelom zabezpečenia úprav
„prístupových (poľných) komunikácií, pre potrebu cestnej premávky do rôznych lokalít
Mestskej časti Kolárovo – Pačérok“ (viď. por.č.:8/ v časti B.-II. uznesenia)
C./ zriaďuje
Dočasnú odbornú komisiu, za účelom posúdenia potrieb dopracovania už vyhotovenej
Projektovej dokumentácie na rekonštrukciu verejného osvetlenia mesta z roku 2005“
v nasledovnom zložení: pp. Imrich Árgyusi, Ing. Imrich Mészáros , Ing. Alexander Dévai,
Ing. Peter Nagy, Ján Néveri + energetik KolByt, s.r.o. Kolárovo, Ing. Štefan Kucsera +
osoba zabezp. údržbu verejného osvetlenia

D./ menuje
Za kontaktné osoby MsÚ – pp. Katarínu Néveriovú a Ing. Margitu Goghovú v priebehu
spracovania projektových dokumentácií, taktiež počas vyhotovovania projektu ROP –
opatrenie 1.1. Infraštruktúra vzdelávania v prípadoch:
ZŠ J.A.Komenského, ZŠ F. Rákócziho II, ZŠ Mateja Korvina ako aj MŠ Ul. lesná č. 8
E./ ukladá
1. o realizácií prijatých úloh v rámci „Investičného zámeru rozvoja mesta Kolárovo na r.
2008“ informovať mestské zastupiteľstvo v štvrťročných intervaloch.
Zodpovedná: Ing. Némethová I.
č. 263/2008
uznesenie
k rekonštrukcii budovy ZŠ J.A.Komenského v Kolárove
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 11.ROP na
realizáciu projektu „Rekonštrukcia budovy ZŠ J.A.Komenského“, ktorý je realizovaný pre
Základnú školu Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo a je v súlade
s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
2. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
3. spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j.
vo výške 1.001.427,20 Sk
4. odmenu za vypracovanie projektu pre čerpanie fondov EÚ a súvisiace poradenstvo
v programovom období 2007-2013 prioritná os 1 infraštruktúra – vzdelanie, opatrenie 1.1
infraštruktúra – vzdelanie J.A. Komenského pre Projektservis s.r.o. Dunajské nábrežie 14,
946 01 Komárno v celkovej hodnote 119.000,- Sk (viď. bod B./I.-2a.) uznes. č. 262/2008
č. 264/2008
uznesenie
k financovaniu projektu 1.1. Infraštruktúra vzdelávania „Rekonštrukcia MŠ Lesná č. 8“
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. odmenu za vypracovanie projektu pre čerpanie fondov EÚ opatrenie 1.1 infraštruktúra –
vzdelávanie „rekonštrukcia MŠ Lesná č. 8 pre organizáciu Premier Consulting, spol. s.r.o.
Františkánov 3, 945 01 Komárno vo výške 30.000,-Sk + DPH = 35.700,-Sk ako zálohu do
piatich dní od podpísania zmluvy (viď. bod B./I.-2d.) uznes. č. 262/2008
2. 3% z objemu stavebných prác zníženej o zaplatenú odmenu v prípade schválenia žiadosti
3. 0,8% z objemu stavebných prác za služby spojené s procesom riadenia verejného
obstarávania v prípade schválenia žiadosti

č. 265/2008
uznesenie
k projektovej dokumentácii na tri okružné križovatky na ceste II/573
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. uhradenie čiastky vo výške 336.175,-Sk podľa zmluvy o združení finančných prostriedkov
č. 1/2007 na vypracovanie projektovej dokumentácie na tri okružné križovatky na ceste
II/573 spoločnosti Stanio s.r.o. Komenského, Nitra v nasledovnom členení:
- DSP:
195.160,-Sk
- DRS – DP:
119.595,-Sk
- Autorský dozor:
21.420,-Sk
(viď. bod B./II.-11.a.) uznes. č. 262/2008)
č. 266/2008
uznesenie
k Zmene územného plánu
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ nesúhlasí
1. so začatím obstarávania zmeny č. 3 územného plánu mesta Kolárovo pre:
a.) overenie a posúdenie možnosti zmeny regulatívov funkčného využitia v ÚPZ č. 5 –
Částa, pre výstavbu rodinného domu na novourčenom pozemku s parcelným číslom
16337/2 z parcely registra EKN číslo 16780/2, v k.ú. Kolárovo, mimo zastavaného
územia mesta, ktorého vlastníkom je žiadateľ Peter Takács, bytom v Kolárove, Harcsová
30
B./ stiahlo z rokovania
1.) zmenu funkčného využitia územia pre občiansku vybavenosť na Ul. hlavná (pôvodná
lokalita 16 a 17), pozemkov s parcelným číslom 843/2, 843/3, 842, 845, 846, 548, 857/4,
900/5 a časti pozemku parc.č. 857/6 v k. ú. Kolárovo za účelom umiestnenia štandardnej
predajne potravín LIDL
č. 267/2008
uznesenie
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. predložený materiál „Revitalizácia polikliniky v Kolárove, nadstavba a prístavba,
rekonštrukcia strechy, parkovanie sadové úpravy“
B./udeľuje
1. predbežný súhlas na odpredaj pozemku časť z parcely č. 1616/2 – druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria v k.ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 o výmere cca 80 m2 podľa
priloženej grafickej prílohy za cenu 500,-Sk/m2, pre Visnyei Gyulu a manž. Visnyei
Máriu, rod. Hájašová, obaja bytom Kolárovo, Petofiho rad 31 s tým, že výdavky spojené
s vyhotovením geometrického plánu hradí žiadateľ a podmienkou odpredaja je, že
v prípade nasledujúceho odpredaja predmetného pozemku kupujúcim, Mesto Kolárovo
bude mať predkupné právo za pôvodnú kúpno-predajnú cenu.

2. predbežný súhlas na odpredaj pozemku časť z parcely č. 28451/197- druh pozemku ostatné
plochy v k.ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 o výmere cca 4 ha pre BUTIBENZ, s.r.o. zast.
Rudolfom Pačajom, konateľom spoločnosti so sídlom Šamorín, Gazdovský rad 10, za cenu
200,-Sk/m2 za účelom výstavby výrobného závodu so vstupom prírodných produktov na
bioprodukty. Samotné schválenie bude prejednané na zasadnutí MsZ po predložení
vypracovaného geometrického plánu, ktorý presne určí predmet prevodu. Výdavky spojené
s vyhodnotením geometrického plánu hradí žiadateľ.
C./ doporučuje
1. odpredaj pozemku parc.č. č. 1396/5 v k.ú. Kolárovo, vedeného na LV č. 4941 pre Tóth
Alexandra, bytom Kolárovo, Horná 45 až po schválení pripravovaného ÚPZ
D./ ruší
1. uznesenie Ms7 č. 243/2008/C.1 zo dňa 28.1.2008
č. 268/2008
uznesenie
k materiálom v rámci rôzneho
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. predĺženiu nájomnej zmluvy pre Gabrielu Kovácsovú a druha Sárkozy Ondreja, bytom
Kolárovo, Radnótiho č. 40/2, od 01.03.2008 do 28.02.2009
2. predĺženie nájomnej zmluvy pre Sztojka Jána a družku Rozáliu Lakatosovú na Ul. mostovej
č. 4, od 01.02.2008 do 31.07.2008 s tým, že nedoplatok voči mestu vo výške 14.540,-Sk –
poplatok za komunálny odpad menovaní odpracujú prostredníctvom aktivačnej činnosti na
dvore separovaného odpadu
3. pridelenie nájomných bytov 21 b.j. na Kostolnom námestí a poradovník na 1,2,3 izbové
nájomné byty podľa rozhodnutia komisie určenej na pridelenie nájomných bytov zo dňa
22.2.2008
4. pridelenie stavebného materiálu (tehly a hranoly) pre Miestny kynologický klub Kolárovo,
na výstavbu sociálnych zariadení

Árpád Horváth
primátor mesta

